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Is dit een geplande oefening of toeval?
Als je de ‘andere’ media wat meer volgt dan ons publieke bestel, kom je steeds meer tot de ontdekking
dat de huidige situatie een oefening is, zelfs een geplande oefening die niet toevallig is ontstaan omdat
er ‘toevallig’ een virus uit China kwam overwaaien.
Een geplande oefening voor vele overheden in de
gehele wereld, want het kan geen toeval zijn dat alle
overheden - op een paar eigenwijze na - tegelijkertijd hun bijna dezelfde maatregelen afkondigden.
Wij kwamen op onze speurtocht een rapport tegen
met de afkorting GPMB, dat staat voor Global Preparedness Monitoring Board.
We waren slechts een paar bladzijden ver, toen we
besloten om het verslag te vertalen. Gelukkig hebben we prima vertalers om ons heen en uitstekende
correctrices.
Want wat is het geval? Er is vorig jaar mei een Board
opgericht, die met dit ‘onafhankelijke’ verslag de wereld moet waarschuwen en moet voorbereiden op
noodsituaties. Als je tussen de regels doorleest en
door wat namen heenprikt kan je al heel snel concluderen dat het dezelfde poppetjes en namen zijn
uit het WHO-wereldje.
De WHO (World Health Organization) vrijwaart zich
in dikke zinnen van de inhoud van het rapport, maar
huisvest de GPMB wel en uiteindelijk is een van de
geldschieters ... je raadt het al: de Bill & Melinda
Gates Foundation.
De Board of Raad bestaat uit 15 mensen - vooral
geen vreemden voor de WHO en vaccin-activist Bill
Gates. Ze moeten de wereldleiders adviseren en
aanbevelingen doen in het geval van een noodsituatie op gezondheidsgebied ... zeg maar voorbereiden
op - we citeren uit het rapport: een ernstige pandemie van luchtwegaandoeningen(?!).
Wat ons opviel was dat Sigrid Kaag een van de 15
leden van de Raad is. Het is onvoorstelbaar, maar
bovendien knap toneelspel wat Mark Rutte begin
maart in een persconferentie met Jaap van Dissel
laat zien. Hij wist van Sigrid Kaag allang dat we in
een lockdown gingen, de 1,5 m afstand gingen hanteren en de rest van alle maatregelen die in het rapport al worden genoemd. Alle maatregelen werden
stap voor stap, langzaam ingemasseerd om vooral
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zo weinig mogelijk tegenstand te krijgen uit de bevolking. De politiek en media wilden veel sneller,
maar Mark is slim.
We willen je echt aansporen om dit verslag eens te
bestuderen waardoor je je net zoals wij afvraagt hoe
men in september 2019 al wist wat er kort daarna
ging komen; laat vooral pagina 27 met de veelzeggende titel: ‘Voorbereiding op het ergste: een snel
om zich heen grijpende, dodelijke pandemie van
luchtweginfecties’ tot je doordringen.
Maar de 15 leden van deze GPMB waren niet de enigen die in een glazen bol konden kijken.
Een paar weken later in oktober 2019 is er in New
York al een oefening gehouden met de naam Event
201, m.b.t. de situatie waar we nu wereldwijd inzitten. Zie hier de video opnamen (niet ondertiteld).
Soms krijg je informatie te lezen, te zien of te horen
waarvan je denkt: dit kan niet, is dit nu nepnieuws of
zo’n echte complottheorie?
Volgens de dikke Van Dale is een complot: ‘geheim
verbond met een kwade bedoeling, samenzwering
tegen iemand of iets’. Maar hoe noem je dat nu als
het niet meer geheim is, maar open en bloot via het
internet, rapporten, video’s en organisaties naar
buiten wordt gebracht?
Ooit zei een auteur eens: ‘Maak het zo ongeloofwaardig voor een bevolking dat ze het toch niet geloven.‘ En dat is precies wat er de laatste tijd wordt
gedaan door de machthebbers, incluis de man die
vele van die machthebbers van veel geld voorziet,
zodat ze dat weer met extra belastinggeld van ons
kunnen terugstorten naar de WHO en bijv. Gavi, waar
Gates het voor het zeggen heeft.
Luister wat Gates zegt bijv. in een recent interview
over vaccinaties op 11.55. Hij zegt openlijk: ’we do not
know if those vaccins will work ...’
Een minuut later zegt hij dat hij regelmatig overlegt
met dr. Fauci hoe de gehele wereld te voorzien van
een vaccin. ANGSTIG als je niet weet of de vaccins
werken om dan 7 miljard mensen te laten inenten.
Dat kan je misschien met een computerprogramma doen (verkopen als je niet weet of het werkt),
maar niet met vaccinaties, waarbij 7 miljard mensen
proefkonijnen zijn. Kijk het interview verder en luister naar de vraag over de ‘side effects’ (bijwerkin-

-2gen) ... dan geloof je zo’n man toch nooit meer en kan
je toch zo’n vaccinatie niet toestaan.
Denk ook nog eens aan de ‘informed consent’ waar
we het in een van de vorige nieuwsbrieven over
hebben gehad; men gaat daar compleet aan voorbij.
Overigens is ook deze interviewster niet erg kritisch,
terwijl ze diverse malen haar eigen mening weergeeft wat niet relevant is in deze en het vele malen
openlijk eens is met Gates.
Op Fauci terugkomend ... nog zo iemand die een glazen bol heeft. Op 10 jan. 2017 spreekt dr. Fauci op
Georgetown University.
Hij spreekt o.a. over het feit dat de volgende regering (Trump) zich op een enorme pandemie moet voorbereiden.
We hebben inmiddels zoveel voorbeelden gevonden
waardoor je er wel overtuigd van moet zijn dat we
in een geplande oefening zitten en dit allemaal geen
toeval is.
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Het is zo’n doorgestoken kaart dat vele mensen nu
angstig worden gemaakt met de vele besmettingen
nu het sterftecijfer nihil is. Met hulp van de media
wordt er alleen nog maar over besmettingen gesproken en de mensen staan in de rij om getest te
worden, wat weer vele besmettingen geeft. Dat
geeft diverse burgemeesters weer de gelegenheid om ongrondwettelijk (volgens diverse juristen)
mondkapjes te verplichten op diverse plaatsen in
hun steden.
En vervolgens hebben die burgemeesters afgelopen dagen aan Mark en Hugo gerapporteerd: ‘Joh,
dat ging zo makkelijk, we kunnen dat wel landelijk
invoeren, zeker nu het najaar met het griepseizoen
er weer aankomt.’ Of denk je dat het zo niet gaat in
Den Haag? Sterker nog, overheden laten universiteiten testen doen hoe je het beste mensen kunt manipuleren i.v.m. de vaccinatie van de totale bevolking.
De Yale universiteit heeft al een aantal vragen opgesteld hoe het beste de gehele bevolking
in de rij te krijgen. Lees dit artikel (met
We citeren een paar belangrijke
dank aan de vertaler).
zinnen uit het boek: ‘Het is tevens aangetoond dat appelazijn
Wist je dat je kan besluiten om niet aan
ook antivirale eigenschappen
die oefeningen mee te doen?
heeft. Daarnaast is aangetoond
Volgende week weer een prachtig nieuw
dat het uitwendig aanbrengen
boek om o.a. virale virussen in toom te
van appelazijn effectief is voor
houden en aan je gezondheid te werken.
virale infecties op de huid.’
Neem een klein sprayflesje met
appelazijnverdunning mee als Klik hier voor eerdere nieuwsbrieven.
je boodschappen gaat doen en
verplicht wordt je handen te Wij wensen al onze lezers veel wijsheid,
een mooi weekend, alle gezondheid en
desinfecteren.
mooie leer- en leesmomenten toe.
Lees hier het eerste hoofdstuk.
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Een aantal jaren geleden
deed dr. Kelly Brogan het
ondenkbare. Ze zegt: “Ik
stopte waarvoor ik was
opgeleid: het voorschrijven van medicijnen.”
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Handley levert in dit boek
wetenschappelijk bewijs
waarmee vaccins aan immuunactivaties in de hersenen worden gekoppeld.
Briljant beschreven.

Dr. Joe Dispenza is de
meester om je te leren hoe
je nieuwe gedachten kunt
creëren die meehelpen je
gezondheid te optimaliseren.
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In dit boek onderzoekt dr.
Hamilton het effect van
visualisatie, overtuiging
en positief denken op het
lichaam. De geest stuurt
het lichaam!
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En ineens zie je ook door
het bos de bomen: een
beuk, een eik, een wilde
kastanje. Zo krijgt dat bos
verrassend veel lagen,
zelfs voor absolute beginners!

Aan de hand van dit boek
kun je ontdekken waar
jouw zucht naar perfectie
vandaan komt en wordt
de impact ervan op je leven en je relaties duidelijk.

Indien je boeken
wilt bestellen
die je niet kan
vinden op onze
website, maar
die er wel ‘thuis
horen’, laat het
ons aub weten.

Binnen 1 dag voegen we
ze toe op onze site. Mail
ons aub met ideeën:
info@succesboeken.nl
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Het boek is het resultaat
van meer dan 18 jaar
onderzoek. Het is helder
geschreven en opgebouwd. Het boek doet je
je ogen openen.

In het prachtig vormgegeven Ontdek de kracht van
aromatherapie leer je alles
over de verschillende geuren, hoe je ze kunt mixen
en hoe je ze kunt inzetten
voor je gezondheid.

Boek
op verzoek
0,00
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Gooley is auteur, wandelaar, oceaanzeiler, piloot
en navigatie-expert. Hij
houdt zich al jaren bezig met aanwijzingen in
de natuur en wordt ook
‘Sherlock Holmes van de
natuur’ genoemd.

In De mystiek van Direct
Healing doet de auteur een
poging antwoord te vinden
op de vraag: wat is ‘spontane genezing’? Ziekte
komt meestal niet ‘toevallig’ op je pad.

Miljoenen mensen hebben deze wereldwijde
bestseller bestempeld als
een onmisbare gids om
een creatief leven te leiden.

Met vriendelijke groet,
het team van Succesboeken.nl

“Het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken.”
– MARCUS AURELIUS
Romeins keizer (121-180)

