
Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf
dat Covid vaccinaties voor reizigers

verplicht gaat stellen

—————————————————————————————————————————————-

Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit – De betekenis vanuit de grondtekst van het ‘teken van
het Beest’ Chi-Xi-Stigma: een met een scherp gepunt instrument ingebracht teken dat gehoorzaamheid
afdwingt aan een wereldrijk dat door een christelijke religieuze autoriteit (‘de Kerk’) zal worden
ondersteund

—————————————————————————————————————————————-

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft als eerste ter wereld aangekondigd dat het
bedrijf Covid-19 vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen. CEO Alan Joyce liet doorschemeren
dat andere luchtvaartbedrijven hetzelfde overwegen. Internationale reizen lijken vanaf 2021 dus
definitief verleden tijd voor de mensen die zich straks niet willen laten inspuiten met een experimenteel
vaccin waarvan de werking niet bewezen is, de ingrediënten geheim worden gehouden, en wat allerlei
onvoorziene, zeer ingrijpende gevolgen voor hun gezondheid en leven kan hebben.

In het Australische nieuwsprogramma A Current Affair zei Joyce dat ‘wij kijken naar het wijzigen van
onze voorwaarden voor internationale reizigers, en mensen zullen vragen om een vaccinatie voordat ze
op het vliegtuig stappen.’ Covid-19 vaccinaties worden volgens haar ‘een noodzakelijkheid’ om straks
nog naar het buitenland te kunnen reizen.

Vooral reizigers uit landen met een hoog aantal veronderstelde ‘besmettingen’, zoals de VS en Groot
Brittannië, zullen een ‘immuniteitspaspoort’ moeten kunnen tonen voordat ze Australië in mogen. Als
de verplichte app dan laat zien dat u geen vaccin hebt gehad, wordt u linea recta weer naar huis
gestuurd.

Chinese president groot voorstander van merken en volgen alle mensen

Joyce refereerde naar concurrerende maatschappijen als ‘collega’s’, wat erop lijkt te wijzen dat er
achter de schermen wordt samengewerkt bij de totstandkoming van de globalistische VN-Agenda
21/30 tirannie, die sinds dit jaar daadwerkelijk is begonnen met het stapsgewijs vernietigen van al onze
vrijheden. Onlangs gaven al 58 luchtvaartmaatschappijen te kennen dat ze reizigers die niet op Covid
zijn getest, willen gaan weigeren.

De Chinese president Xi Jinping toonde zich op de recente G20 top een groot voorstander van deze
reeds in uitvoering zijnde plannen, en stelde voor dat de hele wereld algemeen erkende QR-
gezondheidscodes gaat invoeren, waarmee alle mensen zullen worden gemerkt en gevolgd, en overal
en altijd kan worden gecheckt of ze wel getest en gevaccineerd zijn. (1)

Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit

In eigen land suggereerden minister Hugo De Jonge en premier Mark Rutte dat er straks minder
vrijheden zullen zijn voor ongevaccineerde mensen, en hen ook de toegang tot evenementen en
gebouwen kan worden ontzegd.

Dit soort mensenrechten schendende regels zullen daarna steeds verder worden aangescherpt, tot op
het punt waarop u werkelijk helemaal niets meer mag en kan, en zelfs uw bankrekening aan het in de
maak zijnde internationale digitale ID-vaccinatiepaspoort, dat uiteindelijk permanent IN uw lichaam zal
worden geïnjecteerd, zal worden gekoppeld.

1984? Brave New World? Erger nog: Openbaring 13:
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‘En het (beest)(= Wereldrijk, Imperium) maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de
armen, de vrijen en de slaven, een merkteken (‘charagma’ = ‘kras’, ‘ets’ of prik met een scherp, puntig
voorwerp) gegeven wordt (vertalingen tot 1890:) IN hun rechterhand of op hun voorhoofd,  [en] dat
niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal (aantal) van
zijn naam heeft… Wie verstand heeft, berekene het getal (aantal) van het beest, want het is het getal
(aantal) van (een) mens (vanuit grondtekst: arithmos = ‘een aantal mensen, een groep mensen’, de
mens in het algemeen, in meervoud, dus GEEN apart persoon), en zijn getal (aantal) is Chi-Xi-Stigma
(drie letters met getalswaarde 666, er staat géén getal met cijfers in de grondtekst!).’

Chi-Xi-Stigma: Het geïnjecteerde merkteken dat door ‘de Kerk’ zal worden ondersteund

‘Stigma’ is gebaseerd op het oude Griekse digamma, dat een ‘markering’ (stempel, zegel, litteken e.d.),
‘punt’ of prik’ betekent, en meer algemener een ‘teken’. Het is afkomstig van het werkwoord στίζω, dat
‘prikken’ betekent, en specifieker wordt omgeschreven als ‘een (merk)teken door een puntig instrument,
vaak een teken van eigendom’ (zoals een brandmerk, een tatoeage, e.d..).

‘Chi’, dat getalswaarde 600 heeft, wordt geschreven als een hoofdletter X, en wordt als symbool
gebruikt voor Christus (denk bijvoorbeeld ook aan de Engelse afkorting voor kerstmis/Christmas: Xmas).
Het kruis als symbool van het christendom werd pas ingevoerd door de Romeinse keizer Constantijn,
die het oorspronkelijke christelijke geloof samenvoegde met zijn aanbidding van de zonnegod Mithras
(= de Babylonische afgod Tammuz, waar het T-kruis vandaan komt). Zo ontstond het katholieke
christendom, waarvan het ‘kruis’ voor alle denominaties nog steeds het belangrijkste symbool is.

Xi* is het symbool van het hout waaraan de Messias werd gespijkerd. Gezien de
Romeinse/Babylonische wortels wijst het ‘teken van het Beest’ Chi Xi Stigma daarom duidelijk op een
vals christendom, dat zich al eeuwen presenteert als de ware Kerk. Deze valse religie is een
kernonderdeel van het systeem dat over de wereld heerst, en dat nu zijn finale machtsgreep doet.

(* Opmerkelijk: de islamitische god Allah wordt geschreven als een omgekeerde xi (= de slang, de meester
van alle valse religie)

Deze valse wereldreligie voert het kruis als symbool, heeft de Bijbel in de hand en gebruikt zelfs de
naam van Jezus Christus, maar streeft in werkelijkheid naar een door de mens opgericht ‘koninkrijk van
God’ op aarde – het laatste wereldwijd, het rijk van ‘het Beest’, dat door een klein en oppermachtig
eliteclubje zal worden bestuurd.

Lees bijvoorbeeld onze artikelen Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen
aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur (16 oktober) en Paus Franciscus schaart zich achter
‘universeel vaccin’ voor hele mensheid (26-08), en constateer zelf hoe ‘de Kerk’ volop meewerkt aan de
totstandkoming van deze communistische VN-werelddictatuur, die door het Vaticaan – en
waarschijnlijk ook door veel andere christelijke kerken – zal worden gepresenteerd als ‘het koninkrijk
van God op Aarde’.

Duister lot voor zowel ongevaccineerden als gevaccineerden

Gaat dat goed, al die vaccinaties die u vanaf volgend jaar – eerst indirect, dan direct verplicht – in uw
lichaam moet laten spuiten, inclusief nano deeltjes, en op zeker moment ook inclusief Luciferase
enzym, quantum dots, implanteerbare microchips en biometrische nano-sensors ?:

‘En er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en
die zijn beeld (eikoni = reflectie, spiegelbeeld, gelijkenis, projectie (= dus waarschijnlijk op / via een
beeldscherm, een verplichte Covid-app, digitaal vaccinpaspoort op uw smartphone?), dus géén
standbeeld of robot) aanbaden (gehoorzaamden). ‘(Opb.16:2) En de rook van hun pijniging stijgt op in
alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht…’ (14:11)

Wat er feitelijk staat is dat er in de laatste fase van de eindtijd een (grensoverschrijdend) wereldrijk
komt, dat in de lichamen van alle mensen een merkteken prikt, dat het teken van absolute, totale
gehoorzaamheid (vertaald met ‘aanbidding’) zal zijn. Zonder dit geprikte merkteken, dat als religieuze
plicht zal worden opgelegd door ‘de Kerk’ (vaccin weigeren zal ‘een zonde’ worden genoemd), en dat
bewezen moet worden via een beeldscherm, kan niemand meer kopen of verkopen (volledig digitaal,
aan vaccins gekoppeld betalingssysteem). Weigeraars zullen worden uitgestoten, opgesloten, en op den
duur in naam van de ‘veiligheid’ en ‘volksgezondheid’ massaal worden geëxecuteerd.

Veel gevaccineerden zullen het echter niet beter treffen, want de experimentele mRNA vaccins, die hun
DNA veranderen, zullen ‘onverwachte’ gevolgen voor hun gezondheid en lichaam hebben, en
kwaadaardige, extreem pijnlijke gezwellen veroorzaken.

Het blijft bijzonder triest en schrijnend dat in ons eigen land uitgerekend twee partijen in de regering
met het woord ‘christen’ in de naam volop meewerken aan de totstandkoming van dit laatste, in hun
eigen heilige boek voorzegde wereldrijk, dat het meest harde en gruwelijkste zal worden waardoor de
mensheid ooit onderdrukt is. Aan de andere kant is het ook weer niet zo heel schokkend, want het is in
datzelfde boek voorzegd dat uitgerekend het geïnstitutionaliseerde christendom de komst van het
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teken en het rijk van het Beest mogelijk zal maken, en zelfs zal promoten, afdwingen en er deel van zal
uitmaken.
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