
Nog enkele stappen verwijderd van het
totalitaire Nieuwe Normaal

Dit is de stand van zaken in de gedwongen overgang van ‘Normaal’ naar het totalitaire ‘Nieuw Normaal”.
In het afgelopen jaar zijn door de meeste regeringen als onderdeel van de ‘crisis’ al een aantal stappen
gezet. Ook de resterende tot 2030 die door diezelfde regeringen gezet gaan worden zijn meegenomen in
dit overzicht. Dit is de roadmap op weg naar de nieuwe situatie waar Rutte in juni 2020 al naar verwees.

Deze stappen zijn al gezet
Stap 1. Januari 2020 – Maak een probleem

Neem een griepachtig virus met doorsnee symptomen die gemakkelijk te behandelen zijn. En net zoals
elke griep kan ook deze gevaarlijk zijn voor mensen met een zwak immuunsysteem.

Stap 2. Continu vanaf januari 2020 – Lok een doodsbange reactie uit
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Gebruik de mainstreammedia (oude media) om een enorme angst op te roepen. Zorg voor dagelijkse
verslaggeving van iedere overledene met covid als een dode door covid. Negeer alle andere ziekten en
doodsoorzaken. Censureer iedereen die vragen stelt. Maak mensen zo bang dat ze hun vrijheden willen
opgeven.

Zie artikel van februari 2020: Ongekende media oorlog achter nieuws over coronavirus

Stap 3. Vanaf maart 2020 – Leg lockdowns op

Verniel de economie door lockdowns op te leggen als onderdeel van de ‘Great Reset’ van de wereldelite.
Vernietig het midden- en kleinbedrijf. Hevel rijkdom en macht over naar multinationals. Veroorzaak een
enorme stijging van de overheidsschulden bij internationale geldverstrekkers. En tot slot stimuleer
betalingen zonder contant geld.

Dit heeft tot gevolg het verlies van sociale en economische vrijheden.

Zie artikel van april 2020 – toen de eerste wereldwijde protesten tegen de lockdowns begonnen en niet
meer ophielden: Wereldwijd protest tegen lockdowns

Stap 4. Vanaf maart 2020 – Overdrijf de ‘besmettingen’

Maak het virus ernstiger dan het is door de totale onbetrouwbare PCR test te gebruiken, Overdrijf het
aantal ‘besmettingen’ onder gezonde mensen die geen symptomen. Koop wetenschappers met
vergoedingen om en dokters met bonussen voor het ondersteunen van de test en het vaccineren.

Zie artikel van mei 2020: Hoe dankzij de coronatest de pandemie nooit meer stopt

Stap 5. Juni 2020 – Verplicht mondmaskers

Verplicht maskers om angst te vergroten en het publiek te laten weten dat ze moeten meewerken. In
werkelijkheid zijn mondmaskers volledig ine�ciënt tegen welk virus dan ook. Voortdurend gebruik van
maskers verhoogd gezondheidsrisico’s door een tekort aan zuurstof, het inademen van bedorven lucht
en doen schimmelinfecties toenemen, naast bronchiale longontsteking, tandvleesontsteking en andere
ziektes.

De volgende stappen zijn deels uitgevoerd
Stap 6. Normaliseer surveillance / Verplicht traceren van contacten

Zorg dat mensen accepteren dat hun persoonlijke bewegingen en sociale contacten met mensen gevolgd
worden, opgeslagen en geanalyseerd. 
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Vandaar dat er zo hard aan een app gewerkt is die zowel het vaccinatiepaspoort bevat als contacten
monitort.

Gevolg: verlies van sociale privacy

Stap 7. Verplichte gezondheidspaspoorten

Voer de app voor het gezondheidspaspoort in. Dit legt de bewegingen van de mensen vast. Dit zal ook de
vrijheid van beweging van de mensen beperken, en ook de toegang tot onderwijs, werk en alle andere
diensten. Dit wordt de basis voor een wereldwijd digitaal identiteits- en trackingsysteem.

Gevolg: verlies van bewegingsvrijheid

Stap 8. Verplicht 5G netwerk

5G netwerken maken het mogelijk voortdurend enorme hoeveelheden data van smartphones en andere
internetaansluitingen te verzamelen. 5G doet ook hoog frequente microwave straling toenemen en dit
kan de zuurstofniveau’s in het bloed verlagen en ademhalingsproblemen veroorzaken. Deze door 5G
opgeroepen ziekten kunnen toegerekend worden aan covid-19.

Zie artikel Verband tussen coronavirus en 5G, zin of onzin

Lees hier veel meer over 5G

Stap 9. Leg verplichte vaccinaties op

Verplichte vaccinatie zal enorme winsten genereren voor Big Pharma, die volledig niet-aansprakelijk zijn
voor alle aandoeningen en sterfgevallen. Nieuwe DNA veranderende vaccins zullen genetisch
gemodi�ceerd mensen creëren die zodanig gebio-engineerd kunnen worden zodat ze gehoorzaam en
onvruchtbaar zijn. Massa vaccinatie kan de plannen steunen voor wereldwijde depopulatie van 9 miljard
naar 500 miljoen mensen.

Gevolg: verlies van vrijheid van het lichaam
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Zie artikel Dr Tenpenny: mensen zullen 1 a 2 jaar na vaccinatie beginnen te sterven

Stap 10. Leg een economie op zonder contant geld

Contant geld maakt het mogelijk dat mensen in privé winkelen. Een volledige economie zonder cash
betekent een totaal verlies aan �nanciele privacy. Toegang tot digitaal geld kan gemakkelijk worden
tegengehouden voor iedereen die een andere visie heeft of ongeaccepteerd gedrag vertoont.

Gevolg: verlies van �nanciële vrijheid

De laatste stap
Stap 11. Verplicht menselijke nanochip implantaten

De uitrol van op afstand bedienbare RFID nanochip. De implantaten maken 24-uurs monitoring van je
bewegingen, contacten, gezondheidssituatie en digitale betalingen mogelijk. Deze implantaten zullen elke
menselijke privacy verwijderen. Eenmaal genormaliseerd, zullen ze verplicht worden en mensen zullen
gedwongen zijn op te gaan in met kunstmatig intelligente apparatuur.

Stap 12. Het Nieuwe Normaal een totalitaire tirannie

In 2030 zal er dan een Nieuw Normaal zijn ten behoeve van een kleine wereldelite. Hun plan is een
gedepopuleerde, ontmenselijkte, hig-tech totalitaire wereld met genetisch gemodi�ceerde gehoorzame
mensen, die genanochipt en permanent verbonden met het internet sociaal op afstand van elkaar leven.
Het zijn virtuele levens geworden, gemonitord en 24/7 gecontroleerd door kunstmatige intelligentie.

Gevolg: verlies van de vrije wil en de menselijke ziel

Tot slot
Het is een inktzwart scenario dat zich lijkt uit te rollen over de wereld. De vooruitgang die ze boeken lijkt
onstuitbaar. Steeds meer mensen vallen toch nog in de klauwen van de vaccinatiemachine, die de
mensheid een weg zonder uitweg, zelfs een doodlopende weg biedt. Iets wat uit de stappen niet duidelijk
blijkt is het enorme leed dat ons allemaal staat te wachten, wanneer onze dierbaren het slachto�er
worden van het experimentele vaccin dat door onafhankelijke deskundigen betiteld wordt als ‘gif’. Hoe zal
de wereld er uit zien, nadat die afschuwelijke tsunami over de wereld is gegaan?

Rob Vellekoop, 6 juni 2021
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