
Corona bedrog: struiptrekking van het kapitalisme, op weg  naar DeFi. 

Sinds maart 2020 is het bekend dat Covid-19 niet gevaarlijker of dodelijker is dan een “gewone 
griep”. Bij het RIVM en het CDC was dat toen ook bekend. De misleidende term “virus” staat voor 
stukjes erfgoed, afkomstig van en aanwezig in elk levend wezen. De “virus” theorie is 140 jaar oud,
een nieuwere theorie heeft het over exosomen, dezelfde stukjes DNA en RNA. Nog nooit heeft 
iemand een virus gezien, of geïsoleerd, het is ook niet bekend of zo een “virus” een ziekte kan 
veroorzaken of een ziekte kan overdragen. De zogenaamde Covid-19 (PCR) test meet dan ook niet 
of je “het Covid-19 virus” hebt, maar meet de aanwezigheid van een aantal stukjes erfgoed. Zo 
gebeurde het dat een papaja positief op Covid-19 getest werd!

Hugo de Jonge zegt dat een vaccin de oplossing is voor dit niet bestaande probleem. Hij heeft een 
punt, want vaccins zijn bij uitstek oplossingen voor niet bestaande problemen.

Of heeft u al eens een wetenschappelijke publicatie gezien waaruit blijkt dat een vaccin nuttig is?

Nu langzaam algemeen bekend wordt dat de corona-griep-hype het grootste bedrog aller tijden is, 
wordt het tijd te kijken naar het nut van dat bedrog.

Heb je een vaccin, dan krijg je daarmee een patiënt, en afzetmarkt voor levenslange medicatie.
Stop je er teveel vaccins in (in de VS 72) dan gaat de patiënt sneller dood, dat betekent minder 
inkomsten! Het groeimodel stagneert!

Als je de patiënt behalve met vaccins en reclame nog wat directer wilt manipuleren tot 
geldmachine, stop er een chip in!

Zoals u weet, is het geld de baas op deze bijzonder interessante aarde. Een kleine elite bestuurt 
banken en multinationals, die wederom regeringen vertellen wat te doen.

Met geld verdien je tegenwoordig meer geld dan met werken. Goed voor de rijken. Geld wordt 
bovendien massief gedrukt, deze grote zeepbel gaat een keer barsten. 

Een “pandemie” als afleidingsmanoeuvre is even geniaal als pervers. Niet dat daar waarschijnlijk 
bewust voor gekozen is (behalve misschien door China), het is waarschijnlijk een gevolg van na-
apen en het komt goed uit. Een tijdje lang kunnen de rijken nog rijker worden. Dat er door de lock 
downs 138 miljoen mensen dood gaan aan honger schijnt voor regeringen en pers een 
bijkomstigheid.

Het groeimodel van multinationals lijkt ook zijn einde te naderen. Kapitalisme is nuttig geweest, 
wat komt er na? Transition to Postcapitalism.

Alleen als je wat verandert aan de macht van het geld, zul je het systeem verbeteren. Maak geld 
democratisch!

Decentralised finance (DeFi) staat om de hoek te kijken: The world of traditional finance is on the 
brink of an evolution.
De rijken willen dat zo lang mogelijk uitstellen: meer corona-controle over de burger kan dit proces 
vertragen en zo blijven ze goed verdienen.
DeFi is een noodzakelijke voorwaarde voor een democratische verdeling van aardse bronnen, met 
een basisinkomen als één van de gevolgen. Om DeFi te bespoedigen en zonder censuur te 
diskussiëren met onze gedecentraliseerde social media  kunt u ons project  Citizen`s Island steunen.
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https://www.thinsia.com/Transition-to-Postcapitalism.pdf
https://citizensisland.com/
https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/what-is-defi-and-how-will-it-impact-traditional-finance/
https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/what-is-defi-and-how-will-it-impact-traditional-finance/

