Video: Deze Russische kolonel vertelde in
maart 2020 precies wat het echte doel van
de pandemie is

‘Er is geen pandemie, het is allemaal een leuge, een psy-op terreuroperatie.’
—————————————————————————————————————————————–
‘9/11 en de ‘war on terror’ was hun eerste oorlogsverklaring aan de mensheid’ – ‘Amerikanen willen
economische concurrenten Europa en China uitschakelen’ – ‘Ze willen 100 miljoen van henzelf
overhouden, en maximaal 1 miljard om hen te dienen’
—————————————————————————————————————————————–
Een in eigen land bekende Russische militaire wetenschapper en (voormalige) kolonel van de GRU
(militaire inlichtingendienst) wist al in maart 2020 voor de camera exact te vertellen wat er werkelijk
aan de hand was en wat het echte doel van ‘deze zogenaamde pandemie is. ‘Laat me u vertellen dat er
geen pandemie is. Het is allemaal een leugen, en moet worden beschouwd als een wereldwijde
strategische operatie… Dit zijn commando- en stafoperaties van de wereldmachten achter de schermen
om de mensheid te controleren… Ze vinden dat er teveel gewone mensen op de wereld zijn. Er zouden
er ongeveer 100 miljoen van hun eigen soort moeten overblijven, en maximaal 1 miljard om hen te
dienen.’
Kolonel Vladimir Kvachkov was in het verleden de belangrijkste researcher aan het gerenommeerde
Centrum voor Defensie en Strategische Studies van de Generale Staf van de Strijdkrachten. De
interviewer vraagt naar zijn mening over het op dat moment nog maar 2 maanden eerder in China
uitgebroken coronavirus fenomeen.
‘Er is geen pandemie, het is allemaal een leugen’
‘Dit moet je niet bekijken vanuit het oogpunt van volksgezondheid of epidemiologie,’ antwoordt hij. ‘Het
coronavirus, dat ze ten onrechte een pandemie noemen, moet worden bekeken vanuit het perspectief
van de wereldmachten, zowel religieuze, politieke, ﬁnanciële, economische als nationale.’
Aangaande de ‘zogenaamde pandemie – laat me u vertellen, er is geen pandemie. Het is allemaal een
leugen, en moet worden beschouwd als een wereldwijde strategische operatie… Precies zo moet je
ernaar kijken. Dit zijn commando- en stafoperaties van de wereldmachten achter de schermen om de
mensheid te controleren. Dit is het doel van het coronavirus.’
‘Ze willen 100 miljoen van henzelf overhouden, en 1 miljard om hen te dienen’
‘Ik herhaal nog maar eens dat wij (mensen) weinig vertrouwen hebben in God en nog minder in het
bestaan van Satan, de vijand van het menselijk ras.’ (Kvachkov bedoelt dit duidelijk als kritiek op het
gebrek aan geloof – X.) ‘Dus het doel van de Zionistische* en ﬁnanciële machten achter de schermen is
het verminderen van de wereldbevolking. Het is hun idee-ﬁxe. Ze vinden dat er teveel gewone mensen
op de wereld zijn. Er zouden er ongeveer 100 miljoen van hun eigen soort moeten zijn en maximaal 1
miljard om hen te dienen. Dan zullen zij hier op aarde in overvloed leven.’
(* Ook dit moet niet verkeerd worden geïnterpreteerd. Kvachkov heeft het niet over het Joodse volk of over
Israël, maar over de machtige (al dan niet valselijk) ‘Joodse’ bankiersfamilies zoals de Rothschilds en
globalisten zoals George Soros, en hun vele beleidsuitvoerders waar dan ook ter wereld. – X.)
‘Wij mensen, de aardbewoners, zijn met teveel voor de wereldmachten achter de schermen. Daarom
zijn het coronavirus en de ﬁnanciële crisis die bijna onmiddellijk is uitgebroken, onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Het doel is om de verplaatsingen van mensen over de wereld te stoppen en politieke
vrijheden te beknotten.’
‘In politieke termen is het praktisch onmogelijk om dat allemaal te doen. Zo zijn er verschillen in
grondwetten. Of die (grondwetten) nu worden gehandhaafd of niet is een andere kwestie. Er zijn echter



een aantal politieke rechten waar mensen aan gewend zijn en waarvan zij geloven dat die altijd van hen
zullen blijven.’
‘9/11 eerste oorlogsverklaring aan de mensheid’
‘De eerste poging om die rechten van de mensen af te pakken was op 11 september 2001. Niet velen
lijken zich te herinneren dat na de zogenaamde aanval op de WTC-torens, het Pentagon en het Witte
Huis de wereldwijde oorlog tegen het terrorisme werd uitgeroepen. Laten we, met het oog op het
coronavirus, die eerste poging analyseren, deze oorlogsverklaring aan de mensheid die werd vermomd
als een oorlog tegen het terrorisme. Dat was 19 jaar geleden.’
‘De wereldmachten achter de schermen creëerden de gebeurtenissen op 11 september 2001. Nu
hebben ze een ander voorwendsel nodig voor (nog) grotere controle en de overname van de mensheid.
Zo kwamen ze op de proppen met het coronavirus, wat eigenlijk geen pandemie en geen epidemie is.’
Op het moment van dit interview meldden de media dat er dagelijks ongeveer 300 mensen aan corona
stierven. ‘Natuurlijk spijt het me voor elke persoon die sterft, maar 300 op de 7,5 miljard mensen is
eigenlijk niets’ (zo loopt het aantal sterfgevallen wereldwijd op dit moment richting de 112.000, en dan is
deze dag nog lang niet voorbij – X.). ‘Deze commando- en stafoperaties van de wereldmachten achter
de schermen hebben als doel de diverse politieke rechten in te perken en de mensen bang te maken.
De dwazen grijpen hier al naar voedsel in de winkels, zelfs toiletpapier.’
‘Nogmaals, deze Zionistische en ﬁnancieel-liberale krachten willen de rechten van de mensen waar ze
aan gewend zijn geraakt, beperken, vooral in West Europa. Dat is hun tweede doel. Het eerste doel is
het verminderen van de bevolking op aarde (depopulatie door middel van een vaccinatie-genocide /
holocaust). Dat is hun satanische doel. Het tweede, politieke doel is het grijpen van de macht. Het
derde doel heeft te maken met ﬁnanciën en macht over de economie.’
ECB / Fed breken welvaart gewone man stapsgewijs af
De kolonel geeft hierbij het bekende voorbeeld van een potlood van 1 dollar, waar 20 keer zoveel geld
voor is gecreëerd voor aandelen, derivaten en andere speculatieve ﬁnanciële producten. Op deze wijze
zijn alle ﬁnanciële en economische ‘assets’ van de echte economie in deze virtuele economie gestopt,
die een gigantische zeepbel is geworden (minstens 300 biljoen dollar groot, volgens andere schattingen
zelfs 1200 biljoen), die moet worden laten leeggelopen voordat deze met een enorme knal
ongecontroleerd uit elkaar spat en alles wat ook maar enige waarde heeft wegvaagt.
Daarom voert de ECB al sinds 2014 een nul/negatieve rente beleid, en ging de Amerikaanse Fed daar
vorig jaar ook deels toe over. ‘We krijgen dus negatieve rente op deposito’s.’ Zo breekt men de welvaart
(van de gewone man) op kunstmatige wijze stapsgewijs af. ‘We zien dat de economie is ingestort. Ze
kunnen niet meer aan de binnenlandse vraag voldoen zoals voorheen, mensen moeten hun broekriem
aanhalen, enzovoorts.’
‘Pro Amerikaanse krachten China verslagen’
Kvachkov wijst er dan op dat het al in maart 2020 wetenschappelijk was bewezen dat het coronavirus
een kunstmatige oorsprong heeft en doelbewust in Wuhan was verspreid (maar door wie?). (De
mainstream media in Europa, en zeker in Nederland, hielden nog maandenlang het absurde
‘vleermuissoep’ / vismarkt sprookje vol.)
Een paar minuten later legt hij uit dat de pro-Amerikaanse krachten in China (degenen die daar grof
geld aan hebben verdiend) hebben geprobeerd om met het virus in Wuhan economische en politieke
voordelen te behalen. President Xi Jinping zou dit hebben doorzien en hen hebben gestopt, waarna het
in China weer snel gedaan was met de ‘corona pandemie’, en het leven weer vrijwel normaal werd.
‘Daarna begon het in Europa. Bij de militaire inlichtingendienst kijken wij naar ‘wie?’. Dat is nu duidelijk.
En naar ‘waar?’. Dat is nu ook duidelijk: Europa en China zijn twee geo-economische tegenstanders van
de VS. En dit is waar ze het virus hebben geïnjecteerd.’ (Corona verspreidde zich echter ook naar
Amerika, wat vermoedelijk eveneens opzettelijk werd gedaan om een totalitaire machtsgreep te
rechtvaardigen en de conservatieve tegenkrachten uit te schakelen.)
Italië: geen 130.000 maar 3800 corona doden
‘Maar wat is er dan in Italië gebeurd? Hoe komt het dat een stam die nog gevaarlijker is dan de Chinese
plotseling in Italië verschijnt?’ Eind maart zouden er zo’n 1000 Italianen aan corona zijn overleden **,
‘maar er sterven daar 100 keer meer mensen aan griep, longontsteking, lymfeklier ontsteking en
hepatitis. Maar daar praten ze niet over. In plaats daarvan krijgen we een gerichte politieke
voorlichtingspropaganda voorgeschoteld, psycho-informatieve propaganda.’
(** De autoriteiten beweren dat zo’n 130.000 Italianen aan corona zijn gestorven, maar volgens een
recent rapport was slechts 2,9% daarvan (nog geen 3800 mensen) rechtstreeks aan het virus te
koppelen. Meer dan driekwart van alle slachtoffers had reeds 3 of meer medische aandoeningen zoals
diabetes, long- en hartproblemen. Kortom: mensen die traditioneel ook bij een gewone griepgolf (waar
jaarlijks zo’n 20.000 – 25.000 Italianen aan sterven) extra kwetsbaar zijn. Bedenk hierbij dat



griepgevallen sinds 2020 (net als in Nederland) niet of nauwelijks meer werden gemeten. Alle
luchtweginfecties werden zonder nader onderzoek automatisch ‘corona’ / Covid genoemd (2).)
‘Psycho-info terreuroperatie, en nu kijken ze wie er gehoorzaamt’
De Russische militaire wetenschapper herkende dus onmiddellijk een ‘speciﬁeke psycho-informatieve
operatie (psy-op) van de mondiale globalistische massamedia die in dienst staan van de achter de
schermen opererende Zionistische liberale machten, die deze terreur nu creëren…. Nu kijken ze wie er
gehoorzaamt en wie niet.’ (Tot voor kort was dat in Nederland het overgrote deel van het volk, maar
inmiddels begint de stemming om te slaan. Vorig jaar stond nog 80% achter het beleid van het regime
Rutte/De Jonge; volgens een recente door de NOS gepubliceerde peiling is dat nu nog maar 25%.)
Het virus heeft behalve een economische ook een religieuze dimensie: de globalisten willen ‘de mensen
op Aarde vernietigen, de bevolkingsaantallen verminderen, en politieke controle over de (overgebleven)
mensheid krijgen. Tevens probeert men ‘de geo-economische concurrentie te elimineren. Dit vertel ik u
als ofﬁcier van het Centrum voor Defensie en Strategische Studies van de Generale Staf van de
Strijdkrachten. Dit is mijn (professionele) beoordeling van deze pandemie.’
‘Hun doel: China en Europa economisch uitschakelen, en dan Rusland aanpakken’
Op de vraag wat er volgens hem in de toekomst gaat gebeuren en welke landen onder grote druk
zouden komen te staan, geeft Kvachkov een duidelijk antwoord: ‘Rusland natuurlijk, het zal zeker
Rusland zijn. Voor Amerika is Rusland geen economische concurrent, dus zullen de wereldmachten
achter de schermen zich richten op het verstoren van China en West Europa. En Rusland is om twee
redenen hun doelwit: ze willen onze bevolking uitdunnen en ons grondgebied ‘zuiveren’. Dat komt nog
wel.’
Hoe moet Rusland zich daartegen beschermen? vraagt de interviewer. De kolonel besluit dan dat hij
enkel als ‘militaire arts, epidemioloog en parasitoloog’ kan antwoorden: ‘Zolang we ons niet kunnen
ontdoen van onze interne parasieten die over ons heersen*, zullen we niet in staat zijn andere
parasieten aan te pakken.’ (* Hij lijkt hiermee niet president Putin te bedoelen, maar juist de pro-Westerse
Russische oligarchen die Putin ten val willen brengen en Rusland voor eigen gewin willen uitverkopen.)

CIA-chantage? Rusland en China zullen niet blijven afwachten
De Verenigde Staten zijn overduidelijk een imperium dat in zijn nadagen verkeert. Bijna ieder wereldrijk
slaat historisch dan als een gewond en vals beest om zich heen, en keert zich uiteindelijk zelfs tegen de
eigen bevolking, vrienden en bondgenoten. Kan het zo zijn dat Washington probeert in Oekraïne of
Polen een nieuwe grote oorlog in Europa te veroorzaken, die ons werelddeel in puin en Rusland ernstig
verzwakt zal achterlaten, waarna het militair een koud kunstje wordt om het in zijn eentje overgebleven
China uit te schakelen?
Kan het zo zijn dat leiders van landen, ook in Europa, door de CIA worden gechanteerd en bedreigd dat
hen of hun gezinnen iets ernstigs zal overkomen indien zij niet onverkort met de globalistische (=
Amerikaanse imperialistische) klimaat-vaccinatie agenda meewerken? Alle presidenten van de enige
drie landen die de Covid injecties weigerden zijn nu dood, berichtten we in juli.
Denken de arrogante Amerikanen en hun slaafs volgende Europese vazallen nu echt dat Rusland, China
en andere landen rustig gaan zitten afwachten als zij eenmaal de overtuiging hebben gekregen dat het
Westen uit is op hun ondergang?
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(1) Herald of Free Speech / Bitchute
(2) Freiewelt



Zie ook o.a.:
19-11: Topanalist waarschuwt voor Westerse ‘false ﬂag’ operatie aan grenzen met Rusland
09-11: Volgende stap naar oorlog tegen Rusland; Amerika stuurt deel infanteriebrigade naar Oekraïne
27-10: Moskou woedend nadat Duitse minister NAVO kernaanval op Rusland suggereert
20-10: Echt of hoax? Vermeende video CCP ofﬁcials over Westen: ‘Iedere gevaccineerde is ter dood
veroordeeld’
30-09: Zeer ernstige waarschuwing: China schiet ballistische raket over Sydney, Australië heen
25-09: Ernstige beschuldigingen Amerikanen en Britten tegen China brengen oorlog dichterbij
18-09: Ex-Forbes redacteur over Aziatisch plan om het Westerse Rockefeller-Rothschild imperium ten
val te brengen
15-07: Taakgroep Amerikaanse overheid waarschuwt voor aanstaande verwoestende cyberaanval door
Rusland en China
11-07: Alle presidenten van de enige drie landen die de Covid injecties weigerden zijn nu dood ( /
Worden regeringsleiders letterlijk bedreigd om deze agenda onverkort uit te voeren? – Hoe loopt deze
frontale, ﬁnale aanval op het voortbestaan van de mensheid af? )
09-07: Rusland dreigt met militaire reactie op Amerikaanse/NAVO provocaties in Zwarte Zee ( / Putin:
‘Er komt geen WO-3 want het Westen weet dat ze die zullen verliezen’)
26-06: Propaganda Britse pers over ‘Putins helse martelkerkers’ moet burgers rijp maken voor oorlog
04-06: De Fauci Files, het pandemie bedrog en de door de EU gewilde oorlog tussen Amerika en China
20-04: US STRATCOM houdt nu ofﬁcieel rekening met onvoorspelbaar uitbreken kernoorlog
20-04: Amerikaanse inlichtingenexpert: Onze superioriteit is gebouwd op leugens, wij kunnen geen
enkele oorlog meer winnen
13-04: Grote stad ver voorbij Moskou wijst begraafplaatsen aan voor slachtoffers verwachte oorlog
29-03: NAVO secretaris-generaal Stoltenberg wil agressievere opstelling tegen Rusland en China
28-03: ‘Westen stuurt aan spoedige oorlog om Oekraïne omdat Rusland de Great Reset weigert’
20-01: Staatsgreep voltooid: Biden president, zal VS binnen 2 jaar volledig op zijn kop zetten (/ Pad
naar oorlog tegen Rusland zal worden hervat)
2020:
17-10: (/ Zijn de Chinezen bang voor het duo Harris-Clinton in het Witte Huis, dat vrijwel zeker oorlog
met Rusland en China gaat veroorzaken?)
20-06: Taakgroep Amerikaanse overheid waarschuwt dat China plan heeft voor EMP aanval op het
Westen ( / Oorlogspropaganda tegen China door Amerikanen wordt verder opgevoerd)
01-03: Opperbevelhebber NAVO pleitte afgelopen week openlijk voor kernaanval op Rusland
2019:
27-12: Top militaire analist in VS: NAVO heeft geen enkele defensie tegen nieuwe Russische wapens
05-12: NAVO verklaart naast Rusland nu ook China ofﬁcieel tot vijand
12-03: Westen verliest alle Derde Wereldoorlog simulaties kansloos van Rusland en China
2018:
17-12: Analist London Global Policy Institute: 70% kans op oorlog tussen NAVO en Rusland
27-11: Gelekte documenten bewijzen Westerse psy-op informatie oorlog tegen Rusland
15-10: ‘’Militaire confrontatie dichterbij door NAVO cyberoorlog tegen Rusland’
07-10: ‘Aanhoudende oorlog Oekraïne wordt voorwendsel voor NAVO aanval op Rusland’
Archief
24-05: Absurd en gevaarlijk: Geen ﬂintertje hard bewijs, maar Rusland krijgt weer schuld van MH17(Nederland dreigt grote rol te gaan spelen bij veroorzaken geplande NAVO oorlog tegen Rusland)
25-03: Valse beschuldigingen en vrij spel voor bepaalde daders kenmerken morele failliet Westen (/ Geen
bewijs, maar ‘de Russen’ krijgen automatisch de schuld)
2017:
09-12: ‘Westen door propaganda media slaapwandelend naar Armageddon gestuurd’ (/ ‘Valse
beschuldigingen tegen Rusland hebben Kremlin overtuigd dat Amerika militaire aanval voorbereidt’)

*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.



