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Het Amerikaanse ministerie van
Defensie controleerde vanaf het begin
het Covid-vaccinatieprogramma
Door  DissidentNL  - 2023-01-09

U it nieuwe documenten blijkt dat het Amerikaanse
ministerie van Defensie (“DoD”) het Covid-
programma vanaf het begin heeft gecontroleerd,

aldus de militaire onderzoekskrant Armed Forces Press.
Het goedkeuringsproces van de Amerikaanse Food and
Drug Administration (“FDA”) voor het vaccin was toneel.
Covid-injecties zijn “medische tegenmaatregelen” – een
grijs gebied van producten die niet als vaccins of
geneesmiddelen worden gereguleerd, meldt The Expose.

Onder de noodtoestand voor de volksgezondheid worden medische
tegenmaatregelen niet gereguleerd of beschermd als farmaceutische
producten. Het Amerikaanse volk werd wijsgemaakt dat de FDA, het
Centres for Disease Control (“CDC”) en boegbeelden als Anthony Fauci
toezicht hielden op het Covid-19 vaccin programma. Maar alle beslissingen
betreffende het Covid-19 vaccin onderzoek, de aankoop van materialen,
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distributie en het delen van informatie werden strak gecontroleerd door het
DoD.

Persbericht van Armed Forces Press, 5 januari 2022

Een combinatie van de PREP Act, Emergency Use Authorisation (“EUA”)
en Other Transactions Authority (“OTA”) schermde Big Pharma,
agentschappen en medische deelnemers die ongereguleerde vaccins
afleverden af van enige aansprakelijkheid.

Volgens de statuten van het congres, onderzoek van actieve wetten, en
extra details verkregen via de Freedom of Information Act, bezit,
implementeert en overziet het Ministerie van Defensie het Covid-19 vaccin
programma als een “tegenmaatregel” tegen buitenlandse aanvallen. Terwijl
het publiek werd gebombardeerd met een georkestreerde angstcampagne,
stuurde de Amerikaanse regering de Covid-reactie aan als een bedreiging
voor de nationale veiligheid.

Het onderzoek en de documenten werden verkregen door een voormalig
leidinggevende van een farmaceutische Contract Research Organisation
(“CRO”), Sasha Latypova, en intensief juridisch onderzoeker Katherine
Watt.

[Dr. Ana Maria Mihalcea heeft meer details over het onderzoek van
Latypova HIER gepubliceerd].

De drieledige aanpak

Bij de undercoveroperatie werden drie cruciale juridische manoeuvres
toegepast:

Emergency Use Authorisation (“EUA”)

PREP-wet

Autoriteit Andere Transacties

President Trump heeft op 13 maart 13 2020 een Public Health Emergency
(“PHE”) uitgeroepen in het kader van de Stafford Act, waardoor de
Nationale Veiligheidsraad de leiding kreeg over het Covid-beleid. Covid-19
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vaccins zijn “medische tegenmaatregelen” – een grijs gebied van producten
die niet gereguleerd zijn als vaccins of medicijnen.

“Ze gaven de Nationale Veiligheidsraad de leiding en behandelden het als
een oorlogsdaad,” zei Latypova.

Volgens de rapporten van Operation Warp Speed/ASPR heeft het DoD de
ontwikkeling, productie en distributie van Covid-tegenmaatregelen besteld,
overzien en strak beheerd, voornamelijk met behulp van het eerder
opgezette netwerk van militaire aannemers en consortia van het DoD.

Het DoD, de Biomedical Advanced Research and Development Authority
(“BARDA”), en de Health and Human Services (“HHS”) hebben alle Covid-
tegenmaatregelen, waaronder “vaccins”, besteld als
prototypedemonstraties van grootschalige productie, waarbij voorschriften
en transparantie in het kader van de OTA werden omzeild. Als prototypes
die onder EUA tijdens PHE worden gebruikt, hoeven Covid-
tegenmaatregelen, waaronder “vaccins”, niet te voldoen aan de
Amerikaanse wetgeving inzake productiekwaliteit, veiligheid en etikettering.

“De implicatie is dat de Amerikaanse regering de inzet van niet-conforme
biologische materialen op Amerikanen heeft toegestaan en gefinancierd
zonder hun “prototype” wettelijke status te verduidelijken, waardoor de
materialen niet onderworpen zijn aan normaal regulerend toezicht, en dit
alles met behoud van een frauduleuze pseudo “regulerende” presentatie
aan het publiek,” zei Latypova. “Het meest ongelooflijke is het feit dat de
huidige wetten die zijn uitgevaardigd door het Amerikaanse Congres de
doofpotacties LEGAAL lijken te maken!”.

Onder het PHE worden medische tegenmaatregelen niet gereguleerd of
beschermd als farmaceutische producten (21 USC 360bbb-3(k).

Het Amerikaanse volk werd wijsgemaakt dat de FDA, CDC en boegbeelden
als Anthony Fauci het Covid-19 vaccin programma overzagen. Hun
betrokkenheid was een georkestreerde informatie operatie. Alle
beslissingen betreffende het Covid-19 vaccin onderzoek, de aankoop van
materialen, distributie en het delen van informatie werden strak
gecontroleerd door het DoD.



1/16/2023 Het Amerikaanse ministerie van Defensie controleerde vanaf het begin het Covid-vaccinatieprogramma - DissidentNL

https://dissident.one/2023/01/09/het-amerikaanse-ministerie-van-defensie-controleerde-vanaf-het-begin-het-covid-vaccinatieprogramma/ 4/6

Honderden Covid tegenmaatregelen contracten zijn blootgelegd. Veel
onthullingen zijn in bewerkte vorm. Latypova en Watt hebben echter
bronnen gevonden om de details in te vullen. Een onderzoek van deze
contracten wijst op een hoge mate van controle door de Amerikaanse
regering (DoD/BARDA). Zij specificeert de omvang van de te leveren
prestaties alleen als “demonstraties” en “prototypes” en sluit klinische
proeven en kwaliteitscontrole van de productie uit van de werkzaamheden
die door de contracten worden betaald. Om ervoor te zorgen dat de
farmaceutische industrie zonder financieel risico nepklinische proeven kan
uitvoeren, omvatten de contracten de opheffing van alle aansprakelijkheid
voor de fabrikanten en eventuele contractanten in de toeleverings- en
distributieketen krachtens de PREP-wet van 2005 en aanverwante federale
wetgeving.

Waarom is er geen actie door regelgevers of rechtbanken? Volgens
Latypova en Watt maakt een combinatie van recent aangenomen wetgeving
en uitvoeringsbesluiten het LEGAAL om te liegen! De minister van
volksgezondheid is aan niemand verantwoording schuldig als de nationale
noodtoestand elke drie maanden door het Congres wordt verlengd.

Een belangrijke informatie operatie werd in gang gezet op het moment dat
Covid-19 toesloeg. De Amerikaanse regering, de inlichtingendiensten, de
media en Big Tech werkten samen om een intense drukcampagne op te
zetten en uit te voeren om het vaccin wettelijk goedgekeurd te krijgen
onder de Emergency Use Authorisation Act, terwijl andersdenkende artsen,
critici en levensvatbare alternatieve behandelingen werden belasterd. Deze
aanwijzing maakte een snelle productie mogelijk zonder de standaard
veiligheids- en volksgezondheidsprotocollen.

Om een vaccin in aanmerking te laten komen voor de EUA mogen er geen
andere behandelingen of geneeswijzen bekend zijn. Daarom werden vele
bewezen behandelingen zoals ivermectine en hydroxychloroquine in de
media op een zwarte lijst geplaatst en afgedaan als “paardenontwormers”,
terwijl deze goedkope, gemakkelijk verkrijgbare geneesmiddelen in het
verleden werden bejubeld om hun doeltreffendheid.

Eminente Covid behandelende artsen zoals Peter M. McCullough en Pierre
Kory werden geconfronteerd met ongekende aanvallen op hun medische
geloofsbrieven.

https://www.keionline.org/covid-contracts
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HIER is een typische contractomvang voor “vaccins”.

Ook het Brownston Institute meldt dat:

Het Amerikaanse ministerie van Defensie (US DoD) heeft een dominante
rol gespeeld bij de reactie op het SARS-CoV-2-virus en bij de
ontwikkeling en distributie van de Covid 19-vaccins, een feit dat voor het
grote publiek verborgen blijft. In deze processen werden vele
standaardstappen en -procedures, die anders vereist zijn voor
farmaceutische producten, weggelaten of omzeild.

https://dissident.one/wp-content/uploads/2023/01/army.jpg
https://brownstone.org/articles/did-national-security-imperatives-compromise-covid-19-vaccine-safety/
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Door deze vaccins eerder als “tegenmaatregelen” dan als therapeutische
middelen te beschouwen, konden zij sneller worden toegelaten voor
gebruik in noodgevallen en op grote schaal worden verspreid. Dit
geheime militaire antwoord op een volksgezondheidsprobleem heeft veel
negatieve gevolgen gehad. Waarom plannen regeringen over de hele
wereld, waaronder Australië, verdere aanzienlijke investeringen in deze
overhaaste vaccintechnologie die door het Amerikaanse leger wordt
aangestuurd?

De moeite waard om verder te lezen.

In Nederland hebben WOB-onderzoekers ook uitgevonden dat de hele
reactie op de Coronahoax gedirigeerd werd door de NCTV, dat aangestuurd
werd door het Pentagon.

De reactie op een niet bestaand virus, om iedereen in te spuiten met een
DNA-veranderende gen-injectie, was dus een militaire en
inlichtingendiensten zaak.

Wow.

Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op
Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen
je al voor:

DissidentNL

Als ze je kunnen verplichten een vaccin te nemen, kunnen ze je ook verplichten je te
laten steriliseren, euthanasie te plegen of op verzoek een orgaan af te staan. Als je

lichamelijke integriteit geschonden kan worden door de overheid dan kunnen ze alles
met je doen. Dan ben je feitelijk een slaaf.
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Schokkende documenten die zijn vrijgegeven, laten zien dat
het Amerikaanse ministerie van Defensie – het Pentagon –
vanaf het begin de leiding had over een militaire operatie
die wij kennen als de ‘coronapandemie’.

Alles wat ons verteld is, was politiek theater. Zelfs het
goedkeuringsproces rond de ‘vaccins’. Het was puur theater.

Toen voormalig farmabestuurder Sasha Latypova deze
documenten boven water kreeg, was ze enorm geschokt.

Schokkende documenten vrijgegeven over
corona als militaire operatie: het is erger
dan je denkt, veel erger

Robin de Boer • 16 januari 2023 14:30  106  15.554  1 minuut leestijd

Corona Buitenland
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geval. Ze zijn misleid, stelt Latypova in gesprek met Clayton
Morris. Slechts enkele mensen aan de top weten dat het één
grote zwendel is. Gewone medewerkers zijn in het duister
gehouden.

De vaccins zijn bovendien geen vaccins, maar staan te boek
als ‘countermeasures’ oftewel tegenmaatregelen, die worden
ingezet tegen de bevolking.

Kim Iversen
@KimIversenShow · Volgen

SHOCKING: FOIA docs reveal COVID 
pandemic was a DOD operation. The 
vaccine was released as part of 
"countermeasures." #COVIDconspiracy 
#DODexperiment
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(Video verwijderd? Klik hier...)

Prototypes
Latypova ontdekte aan de hand van de contracten en
andere documenten dat men al in 2012 of 2013 is begonnen
met het plannen van deze militaire operatie. Zo werd
bijvoorbeeld in 2013 ‘Pandemic Enterprise’ opgericht, waar
10 hoofden van federale agentschappen bij betrokken
waren, waaronder het ministerie van Defensie en de FDA.
Ze hielden zich vooral bezig met het bedenken van
manieren om alles geheim te houden.

Ze verdoezelen militaire activiteit onder het mom van een
‘gezondheidscrisis’, aldus Latypova, die toevoegt dat
‘tegenmaatregelen’ geen farmaceutische producten zijn.
“Dat is een hele andere categorie.” Ze werden door Defensie
besteld als ‘prototypes’. Mensen werden vervolgens massaal
geïnjecteerd met deze ‘prototypes’. Het doel hiervan laat
zich raden.
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172 antwoorden lezen
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Via een Wob-verzoek kreeg ze toegang tot zo’n 400
schimmige contracten die het Amerikaanse ministerie had
afgesloten met betrekking tot de ‘coronamaatregelen’,
waaronder de ‘vaccins’.

Vaccins zijn officieel ‘countermeasures’
De klinische proeven met de coronavaccins waren niet echt,
onthullen de stukken. Het blijkt dat er voor corona stilletjes
wetten zijn aangenomen die stellen dat klinische proeven
niet vereist zijn.

De proefpersonen waren in de veronderstelling dat ze
deelnamen aan vaccinonderzoek, maar dat was niet het

https://youtu.be/ERvURcpg3JE
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Foto: Peter McCullough (Videostill Rumble/The HighWire with Del Bigtree)
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In de podcast van Tommy Carrigan noemde cardioloog Peter McCullough
namen van de mensen die betrokken zijn bij het grootste complot tegen
de mensheid uit de geschiedenis.

Hij noemde onder meer Klaus Schwab, die zei dat ‘niemand veilig zal
zijn als niet iedereen gevaccineerd is’.

McCullough noemde daarnaast Bill Gates, die zei dat we pas teruggaan
naar normaal als we het grootste deel van de wereldbevolking hebben
gevaccineerd’. Later erkende Gates dat het sterftecijfer van corona laag is
en dat vooral oudere mensen ziek worden, ‘net als bij de griep’.

Cardioloog noemt namen: Zij speelden een rol in het
grootste complot tegen de mensheid
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Verder: de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern, de Canadese
premier Justin Trudeau en president Biden, die met droge ogen
beweerde dat er sprake is van ‘een pandemie van de ongevaccineerden’.

McCullough noemde ook Ashish Jha, de coronacoördinator van het
Witte Huis, die zei dat God je twee armen heeft gegeven: één voor het
coronavaccin en één voor de griepprik.

Ook: Anthony Fauci, FDA-hoofd Robert Califf, Peter Marks van de
adviescommissie van de FDA voor vaccins en Eric Rubin, hoofdredacteur
van The New England Journal of Medicine.

Al deze mensen waarschuwden voortdurend voor ‘misinformatie’ en
‘complottheorieën’ over corona en de vaccins.

4.8
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Het Covid-“vaccin” is een opzettelijke
poging tot wereldgenocide
januari 9, 2023

N ooit eerder was er massale oversterfte na
vaccinatie. Nooit eerder vielen er kinderen, jonge
volwassenen, topsporters, entertainers, dood

neer “door onbekende oorzaak” na vaccinatie, schrijft Paul
Craig Roberts.

Natuurlijk is de oorzaak bekend. De belangrijkste artsen en medische
wetenschappers van onze tijd – met uitzondering van bureaucraten van
gezondheidsinstanties, zoals Fauci, die dienen als marketingagenten voor
Big Pharma en corrupte, gepolitiseerde medische commissies van staten en
gezondheidszorgorganisatie’s – hebben uitgelegd waarom en hoe de
mRNA-“vaccins”, die geen vaccins zijn, doden, het immuunsysteem
vernietigen en gezondheidsschade veroorzaken. Wat niet bekend is, is
waarom sommigen onmiddellijk na ontvangst van de dodelijke stof sterven,
anderen een maand later, en weer anderen tot nu toe in leven blijven.
Sommige onderzoekers denken dat de inhoud van de “vaccins” per partij
verschilde, en sommigen denken dat sommige van de injecties placebo’s

© Daniel Paquet (CC BY 2.0)
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waren, met als doel een ongeschonden kadaver te produceren om de
veiligheid van de injecties aan te prijzen.

Professor Michel Chossudovsky heeft hier een aantal video’s verzameld die
het wijdverbreide lijden en de dood van de gevaccineerden documenteren.
Het zijn niet de ongevaccineerden die overal ter wereld “op mysterieuze
wijze” dood neervallen. Het zijn de gevaccineerden.

Toch gaat de verdoezeling door. De westerse media – een verzameling
hoeren – zijn aan het werk om zichzelf en Fauci, Biden, Bill Gates, Big
Pharma, de FDA, NIH, CDC en de uiterst corrupte en onverantwoordelijke
medische wereld in de doofpot te stoppen. Big Pharma en de FDA blijven
aandringen op het injecteren van baby’s met het dodelijke vaccin, en er zijn
nog steeds ouders die zo volslagen dom en gewetenloos zijn dat ze
meedoen aan de moord op hun eigen kinderen.

Met mensen overal ter wereld die zo dom zijn en zo blindelings vertrouwen
op autoriteit, kunnen we zien waarom de satanische Bill Gates en de
satanische Klaus Schwab ervan overtuigd zijn dat zij erin kunnen slagen de
wereldbevolking te verminderen en hun Grote Reset uit te voeren.

Wat bedoel ik als ik zeg dat Gates en Schwab satanisch zijn? Denk er eens
zo over na. Van tijd tot tijd zal iemand bij een discussie over het onderwerp
zeggen dat mensen zo vreselijk kunnen zijn dat ze kunnen begrijpen
waarom sommigen hen zouden willen genocideren. Ik vraag hen of zij
bereid zouden zijn op de genocideknop te drukken, en zij zeggen “nee”. Zij
begrijpen dat zij niet het recht hebben de dood van mensen te veroorzaken
uit naam van hun mening of een klimaat- of ideologische agenda. Het
verschil tussen hen en Bill Gates en Klaus Schwab is dat Gates en Schwab
wel op de genocideknop willen drukken. Wat zo huiveringwekkend is, is dat

Prominent viroloog: Covid-19 pandemie is ‘de
grootste hoax ooit gepleegd’ en mondkapjes,
sociale afstandelijk en lockdowns ‘moeten
morgen allemaal stoppen’
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deze bereidheid een hoge morele positie heeft verworven. Mensen uitroeien
is de manier geworden om de planeet te redden.

De daders van deze massamoord zijn ervan overtuigd dat hun misdaad te
groot is om als zodanig erkend te worden. Naïeve bevolkingen willen
gewoon niet geloven dat “hun” regeringen hen dit zouden aandoen.
Niemand wil toegeven dat zij hun eigen familieleden en hun eigen kinderen
hebben geëxecuteerd door blindelings te vertrouwen op “autoriteiten” die
hun genocide-agenda van tevoren hadden aangekondigd.

In de Verenigde Staten heeft slechts een klein percentage van de bevolking
enig idee wat er gebeurt. De tijd en energie van de bevolking wordt
gebruikt om de eindjes aan elkaar te knopen en zichzelf te vermaken. Ze
trappen in de ene transparante misdaad na de andere. Wat de regering ook
aankondigt, zij accepteren de moord op president John Kennedy, de moord
op senator Robert Kennedy, de Golf van Tonkin, 9/11, de
massavernietigingswapens van Saddam Hoessein, de Covid-pandemie, het
“veilige en effectieve” Covid-vaccin. Ze leren het nooit.

Nu staan ze voor genocide, en ze hebben het nog steeds niet geleerd.

De uitvoerders van massale genocide hebben nog steeds de touwtjes in
handen.

Als het geen genocide is, zeg me dan wat het wel is wanneer
vooraanstaande medische wetenschappers van tevoren warm lopen voor
het mRNA-“vaccin” en worden gecensureerd en gestraft, wanneer de
uitvinder van de PCR “Covid-test” verklaart dat de test de aanwezigheid van
het virus niet aantoont en wordt genegeerd, wanneer het bewijs van de
schadelijke effecten van het “vaccin” geheim wordt gehouden door Pfizer en
de FDA, wanneer artsen worden verhinderd Covid te behandelen met de
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bekende kuren Ivermectine en HCQ, wanneer apotheken weigeren recepten
van artsen voor de kuren te verstrekken, wanneer illegale en
ongrondwettelijke mandaten worden gebruikt om burgers onder bedreiging
van verlies van hun baan te dwingen zich te onderwerpen aan injecties,
wanneer geen officiële aandacht wordt besteed aan de enorme toename
van sterfgevallen onder gevaccineerden, wanneer de media een misleidende
campagne van leugens en propaganda voeren?

Amerikanen – en in feite de hele wereld – worden geconfronteerd met een
monsterlijke criminele onderneming. Hebben zij de kracht en de intelligentie
om dit te erkennen? Gaan ze er iets aan doen?
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