
WHO speciale topman voor Covid-19 keert
zich tegen nieuwe lockdowns

Volgens Martin Armstrong kunnen we vanaf februari 2021 de eerste volksopstanden verwachten.

—————————————————————————————————————————————–

Lockdowns hebben volgens WHO een ‘vreselijke, gruwelijke wereldwijde catastrofe’ veroorzaakt, en
‘arme mensen verschrikkelijk veel armer gemaakt’ – Econoom Martin Armstrong: ‘Politici moeten zijn
omgekocht om deze Grote Reset erdoor te drukken’

—————————————————————————————————————————————–

(04.55) – Nu de onvoorstelbare schade die is aangericht door het corona beleid van de afgelopen
maanden niet meer te ontkennen is, begint de WHO op zijn schreden terug te keren van zijn eerdere
verwoestende ‘adviezen’, die ook de Nederlandse politiek vrijwel blindelings heeft opgevolgd. Dr. David
Nabarro, de speciale afgevaardigde voor Covid-19 namens de WHO, roept de wereldleiders dringend op
om als het even kan geen lockdowns meer te gebruiken, omdat die ‘een ‘vreselijke, gruwelijke
wereldwijde catastrofe’ hebben veroorzaakt.

‘Wij geloven dat een lockdown alleen gerechtvaardigd is om tijd te kopen om te reorganiseren,
hergroeperen, je middelen te herbalanceren, en je uitgeputte medische werkers te beschermen. Maar
over het geheel genomen doen we het liever niet.’

‘Een vreselijke, gruwelijke wereldwijde catastrofe’

Nabarro wijst erop dat de toerisme industrie grotendeels is weggevaagd (voor 80%, zoals we afgelopen
week berichtten), net als veel kleine boerderijen. ‘Kijk wat er gebeurt met het armoede niveau. Het lijkt
erop dat de wereldwijde armoede volgend jaar zal zijn verdubbeld, en dat ook ondervoeding van
kinderen op zijn minst zal verdubbelen, omdat kinderen op school geen maaltijden krijgen, en hun arme
ouders deze niet meer kunnen betalen.’

‘Dit is feitelijk een vreselijke, gruwelijke wereldwijde catastrofe,’ vervolgde Nabarro. ‘En daarom doen we
echt een beroep op alle wereldleiders: stop met lockdowns als het belangrijkste controlemiddel,
ontwikkel betere systemen om het te doen, werk samen en leer van elkaar, maar bedenk dat lockdowns
één gevolg hebben dat jullie nooit mogen onderschatten, en dat is dat arme mensen er verschrikkelijk
veel armer door worden.’ (1)

Op 8 oktober schreven we dat meer dan 7000 wetenschappers en artsen oproepen om alle corona
maatregelen onmiddelijk te beëindigen – dus niet alleen lockdowns, maar de net zo verwoestende 1,5
meter en mondkapjes, die volgens de ondertekenaars ‘onherstelbare schade’ toebrengen aan de
samenleving, economie en ‘fysieke en mentale gezondheid’.

Hele politiek zou moeten aftreden

Het is niet dat de politici die de grootste ramp sinds de Tweede Wereldoorlog hebben veroorzaakt, het
niet hadden kunnen weten. Er waren al snel meer dan genoeg tegenstemmen vanuit de hoogste
kringen van de wetenschap, maar men koos er opzettelijk voor om niet te luisteren. Sterker nog: er
werd met behulp van de media een schandalige desinformatie campagne opgestart, bomvol vervalste
statistieken en regelrechte leugens, om de bevolking in een toestand van redeloze angst en totale
paniek te brengen en te houden. Tegengeluiden werden verketterd, belasterd en gecensureerd.

Als er in Den Haag nog maar een beetje besef van democratie en verantwoording aan de bevolking zou
zijn, dan zou niet alleen de voltallige regering onmiddellijk moeten aftreden, maar zouden ook alle
Kamerleden die hun steun verleenden aan deze maatregelen, die in binnen- en buitenland honderden
miljoenen mensen in diepe ellende hebben gestort, en die hoogstwaarschijnlijk nu al miljoenen doden
hebben gekost, zonder aarzelen hun zetels moeten inleveren. 
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Vervolgens zouden zowel de politieke beleidsmakers als de media topfiguren zich voor een
onafhankelijk tribunaal moeten verantwoorden voor doelbewuste misleiding (door corona als een killer
virus af te schilderen, terwijl het in niets verschilt van een seizoensgriepgolf), het opzettelijk in gevaar
brengen van de veiligheid en stabiliteit van het eigen volk, en hun misdadige keuzes ten aanzien van de
economie, volksgezondheid, welzijn en vrijheid.

‘Politici moeten zijn omgekocht om deze Grote Reset door te drukken’

De politiek gaat dat echter niet doen (maar we laten ons graag positief verrassen). De staatsterreur lijkt
alleen maar te verhevigen, waardoor de gevolgen voor de burgers steeds ingrijpender en pijnlijker zullen
worden. Totdat er overal onvermijdelijk grote volksopstanden zullen uitbreken, volgens de Amerikaanse
topeconoom Martin Armstrong mogelijk al vanaf februari 2021.

‘De belangrijkste politici zijn hoogstwaarschijnlijk omgekocht, want ze zijn zo gemeen, dat ze niet
kunnen verwachten dat ze worden herkozen,’ denkt Armstrong. ‘Hen MOET een gouden handdruk zijn
aangeboden om deze ‘Grote Reset’ door te drukken. Het probleem dat ze niet onder ogen zagen is de
dramatische stijging van armoede, en dat het gegarandeerde basisinkomen – hun poging om de lage
inkomens om te kopen, zodat ze hun banen en toekomst opgeven – niet zal voldoen. Ze zullen
economisch NOOIT opklimmen als ze mensen naar het bestaansminimum duwen.’ (2)
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(1) Zero Hedge 
(2) Armstrong Economics

Zie ook o.a.:

10-10: Buitenparlementaire onderzoekscommissie naar het coronabeleid begint maandag met
hoorzittingen (‘De overheid is bezig met een structureel maatschappij veranderend beleid, en het ziet er
niet naar uit dat we ooit teruggaan naar normaal. Dat is een vorm van terrorisme.) 
09-10: Hoax wordt steeds groter: CDC geeft in document toe geen meetbaar virus te hebben 
08-10: Meer dan 7000 wetenschappers en artsen roepen op corona maatregelen onmiddellijk te
beëindigen 
06-10: Trump heeft gelijk: CDC cijfers bewijzen dat Covid-19 veel minder dodelijk is dan griep 
05-10: Nieuwe schatting WHO: Slechts 0,125% van coronapatiënten sterft
28-09: Ex-hoofdadviseur wetenschap farmagigant Pfizer: ‘Hele tweede golf is fake, bijna alle positieve
testen zijn vals’ 
19-09: Franse top Covid-19 expert: 80% corona slachtoffers volkomen onnodig gestorven 
18-09: Sky News eerste grote Westerse zender die erkent dat Covid-19 pandemie enorme hoax is 
25-08: Hoogleraar Pierre Capel herhaalt: ‘Kappen met mondkapjes en angstpandemie’(/ Zelfs
statistieken van het RIVM laten zien dat er sinds eind mei geen corona meer is gevonden in mensen
met klachten) 
22-08: Sterftecijfer Zweden in 2020 zelfs onder ouderen lager dan gemiddeld 
22-08: Nederlandse moleculair analist: ‘Er is geen tweede golf, alleen een datazwendel’ 
17-08: Oud-directeur Instituut Microbiologie: ‘Al 8 weken geen nieuwe Covid-19 gevallen meer’ 
15-08: ‘De leugen regeert al maanden – Wordt het kabinet bewust misleid door het RIVM?’(Column
Pierre Capel)

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels. 
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder
te praten.
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