Kunnen de massale protesten in het Westen
de Great Reset staatsgreep tegen onze
samenleving nog stoppen?

—————————————————————————————————————————————–
De Gulden Middenweg analyse: Aanwijzingen dat geweld in Rotterdam opzettelijk werd aangestoken
door agents provocateurs van de overheid – Econoom Armstrong: ‘Wereldbevolking kan met minstens
50% instorten als iedereen wordt gevaccineerd’ – Zijn de agenten van WHO/Bill Gates en WEF/Schwab
reeds onderweg om het Marburg- of pokkenvirus los te laten om ons de genadeklap te geven?
—————————————————————————————————————————————–
De heftige beelden van de gewelddadige rellen in Rotterdam gingen de hele wereld over. In tal van
andere landen waren eveneens grootschalige protesten tegen de fascistische vaxpas / lockdown
tirannie waarmee bijna alle overheden hun bevolkingen onderdrukken. Op het sinds maart 2020
bestaande kanaal van de zichzelf ‘ethische politieke partij’ noemende De Gulden Middenweg
(www.deguldenmiddenweg.eu) wordt een glasheldere analyse gegeven van de rellen, en wordt
gewezen op sterke aanwijzingen dat het geweld opzettelijk is aangestoken door ‘agents provocateurs’.
Tevens wordt de politie dringend opgeroepen om aan de kant van het volk te gaan staan. Maar is daar
nog tijd voor? Want de snel kantelende stemming in Europa kan de WHO/Gates/WEF/Schwab elite wel
eens doen besluiten om ons nu zo snel mogelijk met een ijzeren vuist de genadeklap te geven.
In aﬂevering 157 van ‘Veritas Vos Liberabit’ wordt gesproken over twee verschillende groepen die actief
waren in Rotterdam. Eén groep hield een anti-2G/lockdown lawaai protest met o.a. potten, pannen en
ﬂuitjes, en de andere, in het zwart geklede groep protesteerde tegen het vuurwerkverbod op 31
december. Toen er vuurwerk werd afgestoken reed de politie / ME er met busjes vrij hard doorheen. Dat
was een trigger voor het geweld, en werden ook politieauto’s vernield en in brand gestoken.
‘Agents provocateurs?’
‘Wij wijzen alle geweld van de hand, maar moeten daar ook een kanttekening bij maken,’ zegt Peter
Baars. Zo lagen er in een zijstraat van de Coolsingel stapels met gebroken stenen klaar (een kopie van
wat eerder in de VS werd gedaan), De vraag is dus of ook het geweld in Rotterdam ‘is aangestoken door
agents provocateurs. Dan kun je je ook afvragen aan welke kant deze uitlokkers staan.’
‘Een hele zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis is dat de politie… ook gericht heeft gevuurd
op een aantal mensen. Een van hen kreeg een kogel door zijn buik. Die stond daar volgens veel
omstanders slechts te ﬁlmen.’
Deze rellen zijn wellicht uitgelokt om de afkeur van het publiek voor (nieuwe) demonstraties te krijgen.
‘Onder de relschoppers hebben zich misschien wel Romeo’s verborgen gehouden. Dat is vaker
voorgekomen. Het geeft aanleiding om noodmaatregelen en misschien wel de noodtoestand af te
kondigen, om nog meer macht naar de regeringen te trekken… We moeten daar werkelijk rekening mee
houden.’
Eurogendfor agenten gezien en geﬁlmd: indicatie dat rellen zijn uitgelokt
Baars wijst er bovendien op dat er opnames zijn van agenten en mannen in het zwart met wapenstok
met het embleem van de Europese organisatie van gendarmes (/marechaussee / militaire politie),
Eurogendfor. Naar schatting 8000 gendarmes zijn daarbij aangesloten. Eurogendfor werd opgericht om
rellen in elkaars landen neer te slaan. Motief: een Roemeense gendarme zal wel bereid zijn op
Nederlanders te schieten, maar een Nederlandse marechaussee mogelijk niet (en omgekeerd).


Nu Eurogendfor agenten in Rotterdam zijn gezien en geﬁlmd ‘heeft burgemeester Aboutaleb heel wat
uit te leggen, want dat betekent dat van te voren al rekening was gehouden met heftige rellen… en dat is
weer een indicatie dat ze ook uitgelokt kunnen zijn.’
De rellen werden aangegrepen om een aantal vreedzame demonstraties in andere steden te verbieden,
al ging die in Amsterdam – waar een hele grote opkomst was – gisteren gewoon wel door. Ook in
Oostenrijk, waar 50% – 60% ‘gevaccineerd is, waren grote demonstraties. Oostenrijk ‘heeft net als
andere landen (zoals Nederland) een verdrag met de WHO. Die kan bij een ‘pandemie’ commando’s
geven wat de regering moet doen.’
Ook de Nederlandse regering is hiermee eigenlijk alleen maar een uitvoerder geworden van wat de
WHO zegt. We weten door wie de WHO wordt geﬁnancierd, en dat betekent… dat Nederland op dit
moment geregeerd wordt door de Bill & Melinda Gates Foundation’, en daarnaast natuurlijk door. het
WEF van Klaus Schwab. ‘Het eerste wat er moet gebeuren is dat dit WHO verdrag moet worden
opgezegd…. Pas dan kan er een route worden ingeslagen naar het opheffen van alle corona
maatregelen.’
‘Bloedige strijd moet worden voorkomen; leg het land plat’
Als dat niet gebeurt ‘dan zullen stenen veranderen in molotov cocktails en komt er een enorme
bloedige strijd in Nederland, wat we ten allen tijde moeten proberen te voorkomen, want geweld lost
niets op. Dat betekent alleen maar dat de noodtoestand afgekondigd gaat worden. Misschien is dat
voor bepaalde partijen in de staatsrangen wel de bedoeling.’
Wel effectief is volgens hem ‘de staking NU houden, nu we nog in 1938 leven, en niet in 1942. Laten we
het land platleggen en aangeven dat we het niet langer pikken, dat we al die verhalen niet meer slikken.
De eerste ratten beginnen het schip te verlaten. Meneer Gommers die zo trouw was… roept nu dat de
regering het OMT een behoorlijk aantal malen fout geïnterpreteerd heeft en andere dingen heeft gezegd
dan dat het OMT de regering vertelde. Zo zie je dat er een kentering komt. Er komen ook meer kritische
artikelen in de kranten.’

Diederik Gommers: 2G gaat niet helpen 60% volledig gevaccineerd. W…



(Diederik Gommers heeft tevens erkend dat 2G niet gaat helpen, en dat er geen verschil is tussen
gevaccineerden en ongevaccineerden. Ook zegt hij dat het 10 jaar gaat duren voordat de door Rutte
verwoeste gezondheidszorg weer hersteld is. ‘Waarom geeft de regering de cijfers niet? ‘schrijft Bert
Brandsma n.a.v. Gommers uitspraken (wellicht omdat dan blijkt dat ook hier de ziekenhuizen
volstromen met gevaccineerden?). Verlaat Gommers inderdaad het zinkende schip, OF weet hij dat het
regime Rutte iets nog véél ergers van plan is, en kan hij daar niet meer achter staan? -X.)
‘Politie en korspleiding: zeg BASTA!’
Overal in Europa worden keer op keer enorme demonstraties gehouden (ook al worden die in de
mainstream media (= de overheid propagandakanalen) vrijwel genegeerd). ‘In Oostenrijk is het zelfs al
zover gekomen dat de politie overloopt naar de betogers. Die hebben geen zin meer om bevelen uit te
voeren die schadelijk zijn voor het Oostenrijkse volk.’
Baars: ‘Mijn vraag aan de Nederlandse korpsleiding is: wanneer wordt U wakker?… Wanneer gaat u
inzien dat de opdrachten die u krijgt NIET in het belang van het Nederlandse volk zijn? Wanneer gaat u
weigeren opdrachten uit te voeren die u uiteindelijk aan de verkeerde kant van de geschiedenis zullen
plaatsen?’
Hij roept de politieleiders dan ook op ‘BASTA!’ te zeggen tegen deze regering van ‘puppets’, die enkel
bevelen uitvoeren van internationale organisaties zoals de WHO en het WEF. Er moet een andere koers
worden gekozen, want anders wordt er op een keer teruggeschoten, ‘en is het leed niet te overzien en
wordt het een complete chaos. Dus korpsleiding, u moet eigenlijk weigeren dit nog uit te voeren, en de
regering duidelijk maken dat de C(ovid) maatregelen met ingaan van maandag moeten worden
opgeheven.’
Alleen als iedereen zijn stem mag laten horen en ALLE feiten op tafel komen zal het volk volgens hem
loyaal zijn aan de conclusies die dan worden getrokken. ‘Mensen die niet gehoord worden, die vertrapt
worden, worden radeloos en gaan hele gekke dingen doen. Dat is geen dreigement, maar een
waarschuwing voor wat er mogelijk gaat komen als we dit niet gaan keren.’
‘U weet het: de zorg is afgeschaald tot het bijna niet meer verder kan’ (alle moties voor meer IC bedden
en hogere salarissen zijn het afgelopen jaar door het regime Rutte afgewezen, waardoor er nu minder
bedden en minder verplegers dan ooit tevoren zijn, En we zaten dankzij de jarenlange bezuinigigen al op
het laagste niveau van heel Europa – X.). (1)
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Econoom Armstong: ‘Wereldbevolking kan met 50% instorten als iedereen wordt gevaccineerd’
De rellen in Rotterdam en grote demonstraties in Australië, Kroatië, Italië en Oostenrijk zijn ook de
Amerikaanse econoom Martin Armstrong niet onopgemerkt gebleven. De Franse president Macron
heeft demonstranten inmiddels tot ‘terroristen’ verklaard, en zet nu militaire anti-terreur eenheden tegen
zijn eigen bevolking in. ‘Iedereen die nog steeds denkt dat dit om de volksgezondheid gaat heeft geen
benul waar u achter staat. Wanneer hebben de meest wrede heersers in 6000 jaar geschiedenis ooit de
hele samenleving in een lockdown gezet voor een ziekte? NOOIT!’
De Amerikaanse CDC heeft erkend dat er geen enkele bewijs is dat een ongevaccineerde die hersteld is
het virus kan verspreiden. De grote meerderheid van alle nieuwe gevallen in de ziekenhuizen zijn overal
gevaccineerden, ‘en de regeringen halen alles uit de kast om dit te verbergen.’


Door het afdwingen van injecties ‘verlaag je juist de natuurlijke immuniteit. Als je echt de hele wereld
zou vaccineren, dan kun je een instorting van de bevolking met 50% of meer ontketenen… Net zoals het
overmatige gebruik van antibiotica superbugs heeft gecreëerd, zullen deze vaccins onze natuurlijke
immuniteit afbreken en het risico vergroten op nieuwe mutaties die er zullen komen.’
‘De regeringen gebruiken deze vaccins om de bevolking te controleren, als voorbereiding voor Schwabs
Great Reset, waarmee ze de Vierde Industriële Revolutie (feitelijk ‘Das Vierte Reich’ – X.) proberen te
versnellen. Ze nemen aan dat robots werknemers zullen vervangen, dus hebben ze een gegarandeerd
basisinkomen nodig. Maar ze bidden om een drastische bevolkingsreductie door op zijn minst het
geboortecijfer te verlagen’ (2) (en dat zouden ze wel eens ook met deze Covid-19 injecties kunnen doen.
Zie onze vele eerdere artikelen hierover.)
Volgt nu nog sneller dan gedacht de genadeklap?
De ontwikkelingen gaan zo snel, dat we mogelijk niets eens meer maanden, maar misschien nog maar
enkele weken de tijd hebben om deze Great Reset staatsgreep tegen onze samenleving, die ons nog
veel dieper in een afschuwelijke totalitaire toekomst met keiharde onderdrukking en nul komma nul
vrijheid en inspraak zal storten, te stoppen.
Ik hoop dat ik het mis heb, maar ik vrees dat de WHO/WEF globalisten en hun slavenregimes (ook die
in Den Haag) op het punt staan met een ijzeren vuist uit te halen en zo de genadeklap zullen proberen
uit te delen. Die klap of klappen kunnen bestaan uit:
* Het opzettelijk loslaten van het (gemodiﬁceerde) Marburg- en/of pokkenvirus, zoals Bill Gates reeds
heeft aangekondigd. Alle meer dan terechte twijfels over corona/Covid zullen worden weggevaagd
zodra mensen massaal sterven. Het Marburg/pokkenvirus hoeft nog niet eens daadwerkelijk te worden
losgelaten, maar kan ook worden aangewend voor de grote zieken- en dodengolf die overal lijkt te zijn
begonnen als gevolg van de Covid injecties.
* Een Westerse false ﬂag operatie in Polen of Oekraïne, of op een andere plaats, die een zogenaamd
‘plotselinge’ oorlog met Rusland moet uitlokken. Historisch leidt niets beter een volk af dan oorlog. Zo’n
false ﬂag kan ook bestaan uit een dagen- of zelfs wekenlange false ﬂag ‘cyberaanval’ blackout, waar
het WEF samen met diverse overheden eerder dit jaar reeds op geoefend heeft (net zoals dezelfde
partijen in oktober 2019 ‘oefenden’ op een wereldwijde uitbraak van een coronavirus (event201)).
* Een met HAARP energiewapens (geen complot meer, maar inmiddels erkend èn werkend) veroorzaakte
serie natuurrampen (bijvoorbeeld een enorme aardbeving in de VS, overstromingen in Europa en China,
e.d.) die zóveel slachtoffers eisen, dat de chaos wordt aangegrepen voor de staat-van-beleg en het
permanent uitschakelen van onze laatste restjes vrijheid.
Velen hopen dat de regeringen het alsnog benauwd krijgen en hun plannen terugschroeven. Ik hoop dat
deze mensen gelijk krijgen, maar gezien de enorme misdaden van de afgelopen (bijna) 2 jaar, het feit
dat ‘onze’ bestuurders bereid zijn continu zó schaamteloos te liegen en letterlijk over lijken te gaan – al
was het alleen maar door het verbieden van Ivermectine – geeft mij het benauwde gevoel dat ze de
gebeurtenissen in Rotterdam en de in opstand komende bevolking zullen aangrijpen voor iets
afschuwelijks, en daarbij niet op een paar slachtoffers meer of minder zullen kijken.
Begint in 2022 de meest onmenselijke dictatuur ooit, of stoppen we dit nog?
Onze toekomst hangt nu letterlijk aan een zijden draadje. Krijgt de VN /WHO /WEF /EU /IMF /Gavi /BIS
/Trilaterale Commissie (en noem de afkortingen maar op) elite zijn zin, dan belanden we vanaf 2022 in
de meest harde en onmenselijke dictatuur die deze planeet ooit heeft gekend, die zoals het er nu naar
uitziet miljarden slachtoffers kan gaan maken. Agenda-2030 wil de wereldbevolking immers reduceren
naar maximaal 1,5 miljard, wat betekent dat er in Nederland zo’n 14 miljoen mensen moeten
verdwijnen.
Alleen een suïcidale samenleving gaat willoos akkoord met zijn eigen uitroeiing. Kom dus vreedzaam
(!) in verzet door, zoals Baars het zegt, het hele land plat te leggen, en niets minder te accepteren dan
het volledig deﬁnitief opheffen van alle ‘C’ maatregelen.
En politie en andere orde handhavers: mocht het regime in Den Haag weigeren te stoppen met het
stapsgewijs verwoesten van de economie, het zaaien van angst en verdeeldheid, het opleggen van
discriminatie en QR-Apartheid en het beschadigen van de volksgezondheid met hoogst twijfelachtige
experimentele – en nu erkend niet beschermende – gentherapie injecties, zou u alvast kunnen gaan
nadenken over het samenstellen van arrestatieteams die bereid zijn de besluitvormers en uitvoerders in
politiek, instanties en media op te pakken en vast te zetten voor hun berechting in een tribunaal wegens
hoogverraad van het eigen volk, en hun reeds begane misdaden tegen de menselijkheid.
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