
    Breken van de wil                 De kers op de taart 
Beste leerling van deze school, 

Voordat we de beslissing gaan nemen, of we onze planeet wel of niet zullen gaan vernietigen, wil ik graag een moment 

van stilte voorstellen. (bron: Alan Watts) 

Alle gekheid op een stokje: Het coronanieuws is soms een beetje monotoon, daarom nu op dit pamflet wat brokjes 

informatie als tegenwicht tot het nieuws van krant, radio, tv en ... school. Een contrast. Als een kers op een 

slagroomtaart. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Laat het gerust aan anderen lezen, en vraag of ze er wat aan hebben of 

niet? 

Of je nu gekozen hebt voor vaccinatie, of gekozen hebt dat zeker never nooit te doen, of in martelende vertwijfeling 

bent wat je zult doen ... het is okee.  Dit is een groot avontuur en ieder mag vrij kiezen hoe dat te beleven. 

Stelling 1: wat je ook kiest, het is goed!  Het is jouw keus! En je vrijheid zul je nooit meer terugkrijgen ermee. Deze crisis 

dient namelijk niet om het virus te bestrijden, het virus dient om de crisis mogelijk te maken.  Aflevering 6 uit Serie 22 

van The Simpsons (2010) toont dit al aan.  Een andere hint is, dat het coronapaspoort en het traject daar naartoe reeds 

op 26 april 2018 door de EU is gepubliceerd.  Dit soort dingen lopen traag, vandaar dat ze niet de beleefdheid konden 

opbrengen, te wachten tot het virus er was. Hint nummer drie is dat de economie totaal wordt opgeofferd aan deze 

virusbestrijding. De overheid heeft altijd lak gehad aan mensenlevens, bijvoorbeeld bij de invasie van Irak in 2003 voor 

de massavernietigingswapens die verzonnen waren. Maar zelfs als mensenlevens tellen: de economie telde altijd méér. 

Het zou natuurlijk kunnen zijn dat onze overheid, net als die in 190 andere landen, via de WHO een punt van Goddelijke 

Verlichting heeft bereikt, en economie en geld ondergeschikt maakt aan menselijk welzijn? 

Een meer voor de hand liggende mogelijkheid is dat het wereldwijde netwerk van corruptie eindelijk zich in zijn volle 

glorie vertoont en probeert een totalitaire wereldvrede te scheppen door alle legers ter wereld te verenigen tegen alle 

mensen ter wereld en een centraal gezag te scheppen, zoals dat al geromantiseerd is verfilmd in: The Hunger Games. 

Dit pamflet gaat daarom niet over de voors en tegens van vaccinatie; de experimentele status; het niet willen zien van 

de overlijdens en verlammingen door vaccinatie. Die discussie is uiteindelijk overbodig. De discussie is: willen we de 

Bevriende Mogendheid, de grote super-regering die buiten alle landen staat, toestaan de macht compleet over te 

nemen? 

Martelmethoden 
Stelling 2:  

Om de wereldmacht te grijpen, is het nodig de medewerking te krijgen van de bevolking. Als je het ze rustig uitlegt zijn 

ze niet voor rede vatbaar, dus er is gekozen voor Marteling en Hypnose om ze in een trance te brengen.  Een trance is 

een wat dromerige staat van bewustzijn waarin je suggesties gemakkelijker accepteert zonder ze aan een kritisch licht te 

onderwerpen.  Belangrijk voor de opwekking van trance is: 

1. Shock 

2. Eindeloze herhaling.  voorbeeld: Als de zon elke dag opkomt, geloof je dat hij elke dag opkomt, ook als je geen 

Sterrenkunde hebt gestudeerd. 

Hypnotiseurs geven aan dat je lastig mensen kunt bevrijden uit trance. De hypnotiseur zelf kan dat doen (nu dus geen 

optie). Of anders de gehypnotiseerde zelf. Maar hoe meer eruit raken, hoe makkelijker het voor de volgende wordt. 

 

Een Shock, zoals toen in februari 2020 Het Virus voor het eerst via Italië en België naar Brabant kwam, blijft niet eeuwig 

effectief. Daarom moet de Shock worden opgevolgd door Marteling.  Met marteling hebben we veel ervaring, zie Nazi-

Duitsland, de USSR, China, Noord-Korea en Guantánamo Bay.  Toen in 1955 bleek dat China en Noord-Korea veel beter 

waren in martelen dan de NATO, hebben wij er alles aan gedaan om deze achterstand in te halen.   

De marteling heeft ten doel de volgende toestand te handhaven: 

- verwarring ... allerlei tegenstrijdigheden en onlogischheden 

- angst ... veel horror verhalen 

- onzekerheid .. hoe zal de toekomst eruit zien? 



Omdat je niet continu bang kunt blijven, zijn er voortdurend versoepelingen en geruststellingen nodig, om die 

vervolgens weer in te trekken ... en nieuwe angst te weeg te brengen. (Tisjeboy Jay: vuist in je anus) 

Belachelijk? 

...Lach dan ...?   Laten we het luchtig opvatten. We zijn beter af dan Irak in 2003.  Of Syrië in 2011-2016. 

Voor het breken van de wil, net als bij het temmen van olifanten, is langdurige marteling nodig. En gewenning. En 

uitzichtloosheid. Er mag geen hoop meer zijn. 

Stelling 3: herhaling en groeps steun 
Als je twijfelt, zoek je vaak steun bij anderen. Als je niet zeker weet of het vandaag dinsdag is, dan check je het even. De 

meerderheid heeft altijd gelijk. De meerderheid heeft altijd gelijk. De meerderheid heeft altijd gelijk. En als ik iets 3x zeg 

is het waar ... of niet?  Denken kost veel energie dus wij zijn er graag zuinig mee. Dus als onze hersenen een makkelijke 

weg kunnen vinden, heeft dat de voorkeur.  Van deze eigenschap kan slim gebruik gemaakt worden door 

psychologische marketing experts.  Als 80% van onze omgeving zegt: we moeten koste wat kost dit virus bestrijden, dan 

wordt het waarheid.  Als 80% van onze omgeving zegt, dat de Regering dit voor óns doet ... dan wordt dat de waarheid, 

ook al is er een Bevriende Mogendheid die op afstand aan de touwtjes trekt. En het script dicteert. 

Stelling 4: cognitieve dissonantie 
Wanneer een waarneming strijdig is met ons wereldbeeld, bijvoorbeeld, je ziet een heks op een bezemsteel vliegen, dan 

gaat ons brein op zoek naar andere verklaringen.  Deze neiging is sterker naarmate we meer geïnvesteerd hebben in ons 

wereldbeeld: bijvoorbeeld als we besluiten hebben genomen die niet meer ongedaan zijn te maken. 

We verwerpen dan de waarnemingen en gaan steeds meer in schijnwerkelijkheid leven. Dit wordt nu misbruikt. 

Stelling 5: angst voor angst 
Angst voor een Leeuw of een Tijger of een Cobra is heel gezond: daar wil je niet in de buurt zijn.  Maar is angst voor 

gedachten ook gezond? Ons brein voelt niet of de angst is ... voor een gedachte ... of voor iets wat écht gevaarlijk is. 

Veel mensen, veel docenten, zijn heel bang voor het virus. Al dan niet terecht. En als dan iemand zegt dat er nóg een 

probleem is, namelijk een internationale psychologische aanval op Nederland en op alle andere landen, dan is dat teveel 

voor ze. Dat is zó bedreigend. Ze konden al niet verwerken dat in 1975 bleek dat president Kennedy in 1963 van voren 

was neergeschoten, terwijl zijn moordenaar achter hem had gestaan. Dat was te erg om toe te geven. 

Dat in september 2001 gebouw WTC7 zomaar, floeps, instortte na brand, met meeneming van de financiële archieven 

ter waarde van 2300 miljard dollar, is nog erger. Hier mag je niet eens over praten in de les. Ontslag dreigt. 

Dus de gedachte, dat een Bevriende Mogendheid ons expres ziek maakt, expres werkende medicijnen laat verbieden 

om het erger te maken, en dat bovendien onze regering daar álle medewerking aan verleent, dat is veel en veel te eng. 

Stelling 6: Wees niet bang. 
Dit gedoe zal ooit achter ons liggen.  In 1933 heeft het 13 jaar geduurd om de dictatuur te laten komen en gaan. China 

1949 is al 72 jaar dictatuur. USSR duurde 70 jaar. Als we ons verenigen, en ons niet laten verleiden tot verdeeldheid 

tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, hoeft deze ellende de 24 maanden niet eens vol te maken. 

Hou vol, en durf te spreken, en durf vragen te stellen. Het einde nadert, elke dag een dag dichterbij. 

Micha Kuiper, 17 september 2021.   i@kr8.nl       http://kr8.nl/img/  

Meneer de Jonge, belooft u uw vaderland te dienen, en de 
waarheid te spreken, de halve waarheid en niets dan de 
halve waarheid? 

--Dat beloof ik. 
-- 

“De ongevaccineerden dwingen de regering het 
coronapaspoort in te voeren. Zonder hen was dat niet 

nodig geweest.” 
➔  

START EEN BESLOTEN GROEP OP whatsapp of Telegram 
en VERENIG JE ONDERLING 

Je zou er bijna intrappen, áls je niet zo wakker was. 
zie: Mordechai Krispijn, 15 september 2021 
 
N.B.: Backup plan B: als de demissionaire regering straks 
moet aftreden, dan staan er andere partijen klaar die nu 
het hoogste woord hebben tégen de coronamaatregelen, 
maar als zij straks regeren mogen ... gaan zij alsnog de 
Nieuwe Wereld Orde invoeren zoals het World Economic 
Forum die voorstaat. De Duivel is niet voor één gat te 
vangen. 
Puntje van aandacht. 
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