
Het klinkt 
     zo mooi...

Nederland wordt steeds dui-
delijker aangestuurd door de 
on-democratische EU, we kun-
nen immers niet op ze stemmen. 
Plannen om de digitale ID (QR 
code) grootschalig in te zetten 
zijn vergevorderd, er wordt van 
alles aan deze digitale ID gekop-
peld: medische status, persoon-
lijk CO2-budget en zelfs digitaal 
geld. Cash geld (anoniem geld) 
verdwijnt en vrije en anonieme 
toegang tot het internet (van-
wege ‘criminaliteit’) wordt aan 
banden gelegd via QR. De digi-
tale ID wordt aan steeds meer 
gekoppeld en zorgt dat burgers 
niet meer vrij zullen zijn. Als 
we gehoorzamen kunnen we 
voorwaardelijk deelnemen aan 
de samenleving en krijgen we  
privileges, naar chinees model.  
Helaas is dit geen complot-theo-
rie, alles is terug te lezen op de 
website van de EU. De politiek 
en hun spreekbuis - de gekochte 
media - moet het ‘verkopen’ aan 
het volk. Laat je niets wijsmaken, 
laat je niet afleiden. Volg alterna-
tieve/onafhankelijke media.
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Maar WAT wordt er bedoeld?
1  Afhankelijkheid van overheid door invoering basisinkomen via digitale munt
2  Genetisch gemanipuleerd voedsel, kweekvlees, insecten, vegetarisch  
3  Gedwongen vaccinatie, integriteit van eigen lichaam wordt aangetast
4    Massa-indoctrinatie, zo jong mogelijk beginnen met manipuleren
5  Gezin niet meer de hoeksteen vd samenleving (sterke basis), verdeel en heers
6  Vervuild drinkwater; oa fluoride, medicijnresten, kalkzouten, zware metalen
7  Afhankelijk van de overheid voor energie, gas en water
8  MKB wordt gesaneerd, ecomische groei alleen bij grote bedrijven.  

Mensen worden nog afhankelijker van leningen, zijn schulden-slaven
9  Alles huren, deel-economie, geen eigen auto. “You’ll own nothing and be happy”
10  Communisme, geen ondernemers meer, iedereen in dienst van de staat
11  Massa surveillence, Smartcity’s, volkscontrole, gezichtsherkenning, AI, etc.
12  FoodHubbs, geen boeren meer, afhankelijk worden van import
13  Klimaat dictatuur, lockdowns, CO2-budget gekoppeld aan digitale ID
14  Beheersing van de zeeën. Visserij begrenzen en beheersen
15   Boeren onteigenen, land omzetten naar Natura 2000 gebieden (niet bedoeld 

voor publiek), mensen zoveel mogelijk in Smartcity’s laten wonen
16   Oorlog starten als leider niet meewerkt met elite, via manipulatie en  

propaganda draagvlak creeëren bij de burgers, en media manipuleert ‘t volk
17  Eén globale wereldregering. Multi-nationals/superrijken/elite bepalen alles

Dit is The Great Reset: de opmaat naar een neo-communistische totalitaire staat 
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