Mondkapjes en nieuwe methoden gericht op
gedragsbeïnvloeding en ook te bemeten op het effect
22 augustus 2020 Minister Tamara van Ark: "Mondkapjes dienen geen
medische reden, enkel voor gedragsbeinvloeding …..
19 november 2020 Rijksoverheid: Om verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder
andere winkels, musea en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook
in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan
een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel
voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In
het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit
ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht
geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft,
riskeert een boete van 95 euro.
Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet
ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Medische
mondneusmaskers zijn bedoeld voor de zorg; mondkapjes zijn geschikt
voor gebruik in winkels, op school, in het OV en bij de kapper. Gebruik
daarom bij voorkeur mondkapjes die te koop zijn bij de drogist of de
supermarkt. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet
volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een
mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana.
www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/19/mondkapje-verplicht-vanaf-1-december

22 augustus 2020
Jaap van Dissel:
“200.000 mensen moeten een
week lang een mondkapje
dragen om MISSCHIEN -en dan
zeg ik nog misschien- 1 corona
besmetting te voorkomen.”
Jaap van Dissel is infectioloog.
Van Dissel is directeur van het
Centrum Infectieziektebestrijding
(CIb) van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu
(RIVM). Tevens is hij hoogleraar aan de Universiteit Leiden met als
leeropdracht Inwendige geneeskunde, in het bijzonder infectieziekten.
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22 augustus 2020
Minister Tamara van Ark:
…“Dan kom ik bij het OMTadvies dat wij gekregen hebben
over de mondkapjes en omdat
er vanuit medisch oogpunt geen
bewezen effectiviteit is van
mondkapjes, heeft het kabinet
besloten dat er geen landelijke
verplichting komt voor het
dragen van niet-medische
mondkapjes. En dat is wat wij
vandaag ook gedeeld hebben
met het Veiligheidsberaad.*
Maar vanuit het Veiligheidsberaad kwam wel breed het
verzoek om lokaal maatwerk gericht op gedragsbeïnvloeding, dus niet
zozeer medisch gerelateerd maar wel gericht op gedragsbeïnvloeding
om dat instrumentarium toch eens stevig onder de loep te nemen en ook te
kijken, waar zou je mee kunnen experimenteren, waaronder dus ook
biijvoorbeeld met mondkapjes. Maar dan gaat het vooral over nieuwe
methoden, gericht op gedragsbeïnvloeding en ook te bemeten op het
effect.”
Tamara van Ark is een VVD-politica. Op 9 juli 2020 volgde zij Martin van
Rijn op als minister voor Medische Zorg. Daarvoor was zij staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Kabinet Rutte-3. Van 2010-2017
was zij 2e Kamer-lid.
*Wat is het Veiligheidsberaad???
Ik kan geen bevredigend antwoord vinden op deze vraag. Ik kan er geen
enkele informatie over vinden. Zou het te maken hebben met (militaire)
geheime dienst?
Op website staat alleen de samenstelling: “Het Veiligheidsberaad bestaat
uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s die met elkaar van gedachten
wisselen over strategische en integrale veiligheidsvraagstukken en
-ontwikkelingen van nu en in de toekomst. Van de evaluatie van de Wet
veiligheidsregio’s tot aan cyber security.
Ook neemt het Veiligheidsberaad landelijk bestuurlijke standpunten in
namens de veiligheidsregio’s en is gesprekspartner van de minister van
Justitie en Veiligheid.”
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De voorzitter is Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
Mijn vragen zijn: Waarom leent een burgemeester zich voor gedragsexperimenten op de bevolking??? Is dat wel legaal?
Bekende burgemeesters die erbij zitten zijn: Femke Halsema (AmsterdamAmstelland), A. Aboutaleb (Rotterdam-Rijnmond), Pieter I. Broertjes
(Gooi & Vechtstreek) Portefeuillehouder Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s,
Emile Roemer [waarnemend] (Noord-Holland Noord, Sybrand Buma
(Friesland) en nog veel andere burgemeesters.
Ik begrijp niet dat burgemeesters zich lenen voor proeven op de bevolking
met gedragsbeïnvloeding. Dat doet erg denken aan de Nazi’s..
www.youtube.com/watch?v=TlYl6Hqhk8Q, https://mondkapjeseffecten.nl/3429-2, https://
nl.wikipedia.org/wiki/Jaap_van_Dissel, https://nl.wikipedia.org/wiki/Tamara_van_Ark, https://
www.veiligheidsberaad.nl, https://www.veiligheidsberaad.nl/samenstelling-en-leden,
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veiligheidsberaad

Over medische experimenten op mensen schreef ik in het boek ‘Ander
Nieuws’ hoofdstuk 16. Daarin schrijf ik ook over de enorme vaccinatie
campagne in 2009 met de zogenaamde Mexicaanse griep…
Minister Ab Klink had voor Nederland 34 miljoen vaccins ingekocht tegen
Mexicaanse griep. Dit gebeurde op voorspraak van RIVM-Directeur
Infectieziekten Roel Coutinho, zeer gesteund door adviezen van de
viroloog en influenza deskundige Ab Osterhaus, hoogleraar Virologie aan
de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en
afdelings- hoofd Virologie van Medisch Centrum Erasmus.
Bijna dagelijks waren deze heren Coutinho en Osterhaus op TV met de
boodschap hoe gevaarlijk de ziekte wel niet was en hoe belangrijk het was
om de injecties te nemen. Bijna een komisch duo.
Toen werd duidelijk hoezeer we voor de gek waren gehouden met deze
griep en vaccins… En dat zeker Ab Osterhaus er veel geld aan verdiend
heeft… En hoe durven ze, ze komen nu vaak wéér op de buis…
In de Media Courant van 12 december 2020 staat:
“Trijntje Oosterhuis ‘in shock’ over graaiende tv-viroloog Ab
Osterhaus” Trijntje Oosterhuis is behoorlijk geschrokken van het nieuws
dat Ab Osterhaus multimiljonair is geworden dankzij de ontwikkeling van
vaccins. Ze twijfelt nu aan zijn tv-optredens bij Op1.
Na uitvoerig onderzoek van het platform Follow The Money heeft Ab
Osterhaus vrijdag bevestigd dat hij in 2018 maar liefst 5,6 miljoen euro
heeft gecasht met de verkoop van bijna tien procent van de aandelen in het
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bedrijf Viroclinics. “Het is al vervelend genoeg dat deze informatie op straat
ligt”, foeterde de tv-viroloog.
www.mediacourant.nl/2020/12/trijntje-oosterhuis-in-shock-over-graaiende-tv-viroloog-abosterhaus

En in 2020, 2021 de zogenaamde anti-corona-vaccins die snel
geproduceerd worden, zijn bio-medische experimenten op de
wereldbevolking. Die vaccins waren al lang voorbereid in samenwerking
met het Pentagon (Darpa). Zie hierover boek ‘Overgang naar
Aquariustijdperk’ hoofdstukken 10, 11, 12 en 13.
En zie ook het steengoede interview met de Duitse advocaat Reiner
Fuellmich die de vaccins noemt: genetische experimenten op mensen.
https://www.ninefornews.nl/advocaat-reiner-fuellmich-geeft-update-over-neurenberg-2-er-islicht-aan-het-einde-van-de-tunnel

Wat de mens-onterende Covid-19 maatregelen betreft:
Beseffen we dat dit niets te maken heeft met veiligheid, maar met
‘Mind Control’ van de massa, Massa-beinvloeding?
Experimenten waar de ‘grote’ psychiater Sigmund Freud zich mee bezig
hield en het beruchte Tavistock Instituut in Londen. Experimenten die in de
Duitse concentratiekampen ook werden uitgevoerd. In het boek ‘Ander
Nieuws’ hoofdstuk 17 schrijf ik over Mind Control experimenten, uitgevoerd
door de CIA. En ik kom er in ieder boek op terug.
Ook de 1,5 m afstand, lockdowns, avondklok, PCR testen (die niet kloppen)
horen hier allemaal onder. En vervolgens de test-evenementen met de
bewijzen van de test-uitslagen en vaccinatiepaspoorten…
Het zijn allemaal psychologische experimenten die nu op massa’s mensen
worden uitgevoerd om complete controle over de mensheid te krijgen. Uit
angst voor het (stomme) virus trappen mensen erin.
Hier laat ik het nu bij.
Met dank aan Joël M. eindig ik. Hij schrijft: “Wat een goede video en uitleg!
Kende je hem al? Kijken! Over globale conditionering:
https://www.pandata.org/lockdown-global-conditioning
Met hartelijke groet,
Janneke Monshouwer, 17 april 2021
www.andernieuws.eu
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