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Bill Gates en WHO hielden nieuwe pandemie-
oefening: Gaan ze het opnieuw proberen?
december 14, 2022

O nder de onheilspellende naam “Catastrophic Contagion” vond
eind oktober de volgende simulatie van een dodelijke
pandemie door Bill Gates, de WHO en verschillende

stromannen plaats. Het scenario: een levensbedreigende ziekte, die
vooral kinderen en jongeren treft, verspreidt zich wereldwijd – er
moeten snel politieke beslissingen worden genomen. Volgens ex-Pfizer
Vice President Mike Yeadon is het idee van een dergelijke pandemie
volkomen onzinnig en staat de simulatie dan ook ver af van enige
realiteit. Hij ziet de oefening echter als een sterke aanwijzing voor
verontrustende bedoelingen, schrijft Report24.news.

Op de website van het Center for Health Security wordt de recente pandemie-oefening als
volgt beschreven:

Het Johns Hopkins Center for Health Security heeft, in samenwerking met de WHO en de

Bill & Melinda Gates Foundation, op 23 oktober 2022 tijdens de Grand Challenges Annual

Meeting in Brussel, België, Catastrophic Contagion, een pandemische oefening

gehouden. Tot de buitengewone groep deelnemers behoorden 10 huidige en voormalige

ministers van Volksgezondheid en hoge gezondheidsfunctionarissen uit Senegal, Rwanda,

Nigeria, Angola, Liberia, Singapore, India, Duitsland en Bill Gates, medevoorzitter van de

Bill & Melinda Gates Foundation. De oefening simuleerde een reeks vergaderingen van

de WHO Emergency Health Advisory Board, waarin een fictieve pandemie in de nabije

toekomst werd behandeld. De deelnemers worstelden met de vraag hoe te reageren op
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een epidemie in een deel van de wereld die zich vervolgens snel verspreidde en

uitgroeide tot een pandemie met een hoger sterftecijfer dan COVID-19, waarbij kinderen

en jongeren onevenredig zwaar werden getroffen. De deelnemers werden uitgedaagd

om met beperkte informatie dringende beleidsbeslissingen te nemen in het licht van de

onzekerheid. Elk probleem en elke beslissing had ernstige gevolgen voor de gezondheid,

de economie en de samenleving. – Bron

Bill Gates was persoonlijk vertegenwoordigd. Johanna Hanefeld, die aan het hoofd staat van
het Centrum voor Internationale Gezondheidsbescherming en dus ook verantwoordelijk is
voor de coördinatie van de internationale werkzaamheden van het Robert Koch Institute was
vanuit Duitsland aanwezig.

Yeadon ontmantelt pandemisch scenario

In een commentaar op Telegram was ex-Pfizer vice-president Michael Yeadon allesbehalve
blij met de hernieuwde “planning” van een nep-pandemie op basis van niet overtuigende
PCR-tests. Hij trekt het verhaal van Gates over een dreigende dodelijke pandemie door
infecties van de luchtwegen al lang in twijfel. Hij verklaart:

Het is FAKE. Het is immunologisch onmogelijk om een pandemie te krijgen door een

ernstige ademhalingsziekte. Als u het door hen gebruikte ziektemodel aanvaardt, dan

geldt: hoe ernstiger de ziekte, hoe sneller de geïnfecteerde, indien vatbaar,

symptomatisch wordt. Alleen dan kan de persoon het overbrengen op een andere

vatbare persoon, maar tegen die tijd is die ziek en thuis. Geen contact met

anderen. Keten beëindigd. De R-waarde valt in het niets. – Bron

Volgens hem was er nog nooit een pandemie van een ernstige ademhalingsziekte geweest:

Covid was in het slechtste geval vervalst (mijn mening, ondersteund door de

epidemiologie van de sterfgevallen) of op zijn minst overdreven. De “Spaanse griep”

van 1918-19 werd ook sterk overdreven. Het aantal doden was veel lager dan

tegenwoordig wordt beweerd. Toenmalige documenten van slechts enkele jaren later

maken er zelfs geen melding van. Niet in overeenstemming met “de ergste pandemie

sinds de middeleeuwen”. – Bron

Bovendien ontmantelt hij het scenario van een ziekte die vooral jongeren ziek zou maken:

36-jarige vrouw lijdt meer dan een jaar aan haaruitval,
spijsverteringsproblemen en talloze andere vreselijke
bijwerkingen van Moderna vaccin, pleegt zelfmoord

De militarisering van de Coronacrisis rukt op in Europa
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Ik ken geen enkele denkbare ademhalingsziekteverwekker die bij voorkeur “jonge

mensen” ziek maakt en niet zwakke ouderen. Zeker, er zijn enkele ziekten die bijzonder

wreed zijn voor kleine baby’s en tere kleuters. Jonge volwassenen zijn net zo resistent

als kakkerlakken als het gaat om aandoeningen van de luchtwegen. Ik denk niet dat de

kwetsbare ouderen gespaard kunnen worden en er zijn ALTIJD veel meer kwetsbare

ouderen dan jonge en fitte (immunocompetente) mensen. Het hele scenario is FAKE. –
 Bron

Waarschuwing voor slechte bedoelingen

De voormalige vice-voorzitter van Pfizer denkt niet veel goeds van Bill Gates, waarschijnlijk
de belangrijkste farmaceutische investeerder: hij noemt hem een door en door slecht mens.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Yeadon Gates en zijn medewerkers beschuldigt van
kwade bedoelingen:

Deze gebeurtenissen dienen volgens mij meerdere doelen: het is een signaal aan zijn

frauduleuze pandemische partners dat zij deze hele schertsvertoning opnieuw zullen

doen. Zelfs als Covid-19 precies overeenkomt met het leugenachtige verhaal, wat zijn

dan de kansen dat we er nog een krijgen voordat de huidige “pandemie” afneemt? Het is

zo ongeloofwaardig dat ik niet begrijp waarom de massa niet-experts niet zegt: “Wacht

eens even…”. – Bron

Yeadon zegt gelezen te hebben dat massamoordenaars een zekere verplichting zouden
voelen om hun slachtoffers te waarschuwen. Naast de Georgia Guidestones en verklaringen
van Anthony Fauci beschouwt hij ook “Event 201” en de lange lijst van pandemische
simulaties sinds eind jaren negentig als een dergelijke waarschuwing – en niet in de laatste
plaats de dreiging van nieuwe pandemieën door Gates zelf. Yeadon vindt: “Je hoeft geen
inspecteur Morse te zijn om dit gedragspatroon te zien als een sterke aanwijzing voor zeer
verontrustende bedoelingen.” Hij concludeert: “We krijgen geen adempauze” – ze
zullen het opnieuw proberen. Het is duidelijk dat er geen terugkeer is naar de oude
situatie.

Daarom richt hij zich tot zijn followers met een pleidooi:

Alsjeblieft: Ik vraag u uit de grond van mijn hart te beseffen dat uw reacties, uw

houding, wat u zegt en doet & en nog belangrijker, wat u niet zult doen, de uitkomst van

deze zaak zullen bepalen. – Bron

Het "vaccin" heeft gefaald om te beschermen, maar het
slaagt wel in bevolkingsvermindering
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Want net als bij Covid-19 zijn het waarschijnlijk de weerstanden die het kaartenhuis van de
profiteurs zullen doen instorten als er opnieuw wordt geprobeerd een wereldwijde
gezondheidscrisis af te kondigen. Of de waarschuwing van Yeadon een complottheorie is,
moet ieder voor zich beoordelen. In elk geval mag men hopen dat de burgers veel minder
ontvankelijk zijn geworden voor bangmakerij en zich voortaan zeer kritisch zullen afvragen
of dictatoriale maatregelen en beperkingen werkelijk dienen om de bevolking te
beschermen…
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een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te
ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij

alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de
media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

COVID-19 VACCIN DOSSIER
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Bill Gates planning on “catastrophic contagion” capable of killing young adults
and children
Thursday, December 15, 2022 by: Ethan Huff 
Tags: badhealth, big government, bill gates, bioterrorism, biowar, catastrophic contagion, Censorship, children, Collusion, conspiracy,
deception, depopulation, Event 201, Fact Check, genocide, globalists, infections, Medical Tyranny, misinformation, outbreak, pandemic,
propaganda, young adults

This article may contain statements that reflect the opinion of the author

(Natural News) On Oct. 23, 2022, unbeknownst to many, billionaire eugenicist Bill Gates held another
pandemic exercise called “Catastrophic Contagion” announcing future plans for another deadly disease
that specifically targets young people and children.

In partnership with the World Health Organization (WHO) and the Johns Hopkins Center for Health
Security, the Bill & Melinda Gates Foundation held the “pandemic tabletop exercise” at the Grand
Challenges Annual Meeting in Brussels.

Similar to his infamous Event 201 pandemic exercise, which announced the Wuhan coronavirus (Covid-
19) scamdemic before it happened, the Catastrophic Contagion event centered around “a pandemic with
a higher fatality rate than COVID-19 … disproportionally affecting children and young people.”

Ten current and former “health ministers” and “senior public health officials” from Senegal, Rwanda,
Nigeria, Angola, Liberia, Singapore, India, and Germany participated in the event alongside Gates.
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(Related: A U.S. patent shows that Gates was directly involved in the creation of covid, as was the WHO
and DARPA.)

We are told that each of these participants was presented with the potential scenario and asked how
they would respond in terms of making “urgent policy decisions with limited information in the face of
uncertainty.”

“Each problem and choice had serious health, economic, and social ramifications,” a document about
the event states.

Gates wants more “laws and procedures” to put an end to
freedom during the next plandemic

Gates has repeatedly talked about “lessons learned” from the covid plandemic, the suggestion being
that next time – and there really does appear to be a next time already in the works – globalist leaders
will have the opportunity to execute tyranny with more precision.

For instance, too much “misinformation” spread during covid that led large numbers of people to say no
to masks, social distancing, and the “vaccines.” This hampered the plans of the globalists who intended
for everyone to obey without question.

The plan next time is to clamp down heavily on the flow of free speech to prevent all dissent and
skepticism. Gates wants government officials to really crack down on all freedom during the next go-
around to ensure that his depopulation goals are achieved.

“Countries should prioritize efforts to increase trust in government and public health; improve public
health communication efforts; increase the resiliency of populations to misleading information; and
reduce the spread of harmful misinformation,” the exercise documents explain.

“In future pandemics, we should continue to expect even more major disruptions from misinformation
and disinformation.”

The WHO, it further states, should continue to be propped up as “a globally trusted source” for all
information, which it should distribute “widely” around the world. This alone, however, will not be enough
to stop the spread of “misinformation.”

“Countries need to collaborate to anticipate that threat and prepare to combat it with their own laws and
procedures,” the documents further state.
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“Just as many types of economic and societal harms can be anticipated and accounted for in pandemic
preparedness plans, so too can predictable false or misleading health messaging. Concertedly exploring
ways to address this phenomenon on a national level in advance of the next pandemic will be crucial to
saving lives.”

In order for the next plandemic to work, in other words, the skeptics must be silenced. There cannot be
any dissent allowed to proliferate. All messaging and information must be totally controlled by the
globalists, otherwise it will fizzle out in the end.

“This is his bugbear / scare story to facilitate and create a global biosecurity state,” wrote a commenter
about how Gates “dominates the WHO,” which is right now seeming to create “a binding, trans-national
agreement to require actual sovereign nation states to surrender power to it” with the infamous
Pandemic Treaty.
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Bill Gates betrapt terwijl hij toegeeft dat ‘schone
energie’ een zwendel is van het WEF voor Great
Reset
december 11, 2022

B ill Gates werd betrapt toen hij toegaf dat de agenda voor
klimaatverandering een zwendel is van het World Economic
Forum in een onlangs opgedoken video waarin hij opschept dat

zijn term “schone energie” met succes “de gedachten van mensen
heeft verknipt”, bericht Baxter Dmitry.

Volgens Gates, die sprak tot een publiek van zijn achterban, zijn wind-, zonne- en
batterijtechnologie en andere hernieuwbare energiebronnen wellicht in de mode en
waardevolle inkomstenbronnen voor de toch al schatrijke elite, maar kunnen ze de
klimaatverandering niet oplossen.

Zoals u in de videobeelden kunt zien, is het feit dat duurzame energie in feite niet in staat is
om de klimaatverandering op te lossen, ondanks het feit dat het ons wordt verkocht als de
remedie tegen de zogenaamde door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde,
hysterisch grappig voor Bill Gates. Kijk:
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Waarom vindt Gates het zo grappig? Misschien omdat hij een fortuin verdient aan deze
zogenaamde “schone energiebronnen” en munt slaat uit de goedgelovige massa met haar
“verknipte geesten”.

Vernietigende woorden van de vader van de schone energie zelf.

Dus nu Gates officieel heeft toegegeven dat schone energie oplichterij is, hoe verdedigt de
ongekozen wereldgezondheidstsaar dan zijn plannen om mensen te dwingen geen vlees
meer te eten, maar zijn nepvlees?

Zoals Joe Rogan opmerkte, zou Bill Gates eigenlijk niemand de les moeten lezen over een
gezond dieet.

Er zit natuurlijk een duidelijk financieel motief achter Gates’ plan om mensen zijn nepvoedsel
te laten eten, net als bij zijn “investeringen” in Covid. Dit is de man die toegaf dat hij
president Trump opdroeg de mogelijke bijwerkingen van de nieuwe Covid-vaccinaties niet te
onderzoeken.

Vernietigende zaken, daar zult u het ongetwijfeld mee eens zijn. Maar Gates heeft een
geschiedenis van het – op verdachte wijze – een stap voor te zijn op grote wereldrampen.
En er munt uit te slaan als ze zich voordoen.

De afgelopen jaren heeft Gates grote stukken landbouwgrond in de VS en de rest van de
wereld opgekocht. Vorig jaar werd Gates de grootste particuliere eigenaar van

Europarlementariër eist antwoorden: "Wanneer worden
de sterfgevallen door vaccins geteld"

0:01 / 8:51
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landbouwgrond in de VS.

De medeoprichter van Microsoft wordt beschouwd als de grootste particuliere eigenaar van
landbouwgrond in het land met ongeveer 269.000 acres in tientallen staten, volgens de
editie van vorig jaar van de Land Report 100, een jaarlijks overzicht van de grootste
landeigenaren van het land.

Na de snelle aankoop door Gates van het grootste deel van de Amerikaanse landbouwgrond,
begonnen de voedselproductiefaciliteiten verdacht genoeg tot de grond toe af te branden.
Zou de man die de pandemie “voorspelde” en er handig munt uit kon slaan, ook de
voedselcrisis hebben “voorspeld”?

Als u dit jaar hebt opgelet, weet u dat Nederland het experimentele gebied is van het World
Economic Forum, waar een meedogenloos Great Reset-beleid is uitgerold door een volledig
gekochte en betaalde regering die namens het WEF werkt.

Gezien de hoeveelheid pijn en leed die het “schone energie”-beleid van de Grote Reset de
gewone mensen aandoet, kan het echt worden gerechtvaardigd door de elite die ons dit
beleid oplegt?

Als u bedenkt dat Bill Gates vier jaar geleden met zijn vrienden lachte over hoe “schone
energie” zelfs de zogenaamde klimaatcrisis niet zal oplossen, kan er maar één antwoord
mogelijk zijn.

De Great Reset is oplichterij, hoe je het ook wendt of keert.
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Permanent "lethargie syndroom" en langdurig verlies van
motorische vaardigheden nu veel voorkomende
"bijwerkingen" van COVID-19 vaccins

BILL GATES DOSSIER
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