
zombies
Antwerpen,  een  verlaten  café-terras,  twee  mannen  hebben  hun  biertjes 
meegebracht.

— Heb ik je al verteld dat de vaccin-twijfelaars in feite zombies zijn ?

— Zombies ?

— Ja, ik heb dat gisteren op het internet gelezen. 
Een internationaal team van virologen, epidemiologen, astrologen...

— Astronomen, bedoel je.

— Ja, astronómen.  Je hebt gelijk.  En geonomen en politonomen, cryptonomen, 
crimino...nomen.  Hun team heeft dat uitgezocht. 
Buitenaardse wezens van de planeet H1N12, en nog wat letters of cijfers die ik 
vergeten ben, hebben drie jaar geleden een asteroïde gekaapt om covid naar de 
aarde te sturen, en de controle hier over te nemen.  Meestal lukt die take over 
heel goed, je bent besmet en ontwaakt als zombie.  Maar als het niet lukt word 
je ziek.  Daarom zijn het vooral oudere mensen die ziek worden, hun hersenen 
laten zo'n take over niet altijd meer toe. 
Omdat ze daar nu vrezen dat de vaccins hun mooie plannen in de war gaan 
sturen,  hebben ze  met  meteorieten  een  pak  bijkomende varianten  gestuurd, 
zoals er onlangs tussen Aalst en Dendermonde gevallen zijn.  In feite hadden ze 
de SHAPE in Mons geviseerd.  De zogezegd Belgische variant is overigens te 
ingewikkeld  om  echt  schadelijk  te  zijn.   De  Britse,  Braziliaanse  en  Zuid-
Afrikaanse varianten zijn dat wel.  Is het jou ook opgevallen dat die varianten 
pas zijn opgedoken nádat de vaccins waren ontdekt ?

— Waarom dat gedoe over 5G ?



— Maar waarom dan dat gedoe over 5G ?

— Dat  heb  ik  me ook  afgevraagd.   Maar  toen  ik  door-clickte  werd  het  pas 
spannend.  De zombies hier staan constant in contact met H1N12 etcetera via de 
satellieten die Musk heeft gelanceerd.  Op H1N12 beseffen ze goed dat de 5G 
hun communicatiesysteem in de war gaat sturen.  Daarom ook die verhalen 
over Bill Gates.  Die man speelt een dubbelrol, hij is zowat de belangrijkste van 
alle H1N12-zombies, maar beseft het niet.  Geen enkele zombie weet trouwens 
van zichzelf dat hij een zombie is.  Dus heeft hij er geen probleem mee dat zijn 
naam  in  die  chip-historie  van  de  vaccin-weigeraars  wordt  misbruikt  om  de 
uitrol  van  5G te  vertragen.   Je  weet  wel,  er  zijn  te  weinig  chips,  omdat  ze 
allemaal in de spuitjes zitten, dat soort dingen.  Als ze die spuitjes ooit geleverd 
krijgen, want die zitten nu vast in het Suez-kanaal.  Overigens weten die gasten 
van H1N12 dankzij al de zoom-vergaderingen nu heel goed wat er hier op aarde 
bedisseld  wordt.   Kinderspel.   Maar  het  strafste  van  al  heb  ik  je  nog  niet 
verteld : sky global !

— Sky global ?

— Jij denkt misschien ook dat die gecrypteerde...

— Geëncrypteerde, bedoel je.

— Ja, versleuteld.  Jij gelooft misschien ook dat dat versleutelde netwerk een 
zaakje van de drugsmaffia is.  Nope !  Die maffia is niet meer dan een faux nez.   
Bij de NATO hebben ze ontdekt dat er achter de ontsleutelde berichten nog een 
tweede  laag  berichten  zit,  waarmee  de  zombies,  de  corona-twijfelaars  dus, 
vanuit H1N12 met A.I. worden aangestuurd.  Zo'n beetje als een, euh, achrosti...

— Een achrostichon ?

— Ja, of als die zogezegde brief van George Sand, maar dan véél ingewikkelder.    
En minder amuzant.  Het verhaaltje van die Antwerpse politie-agent die met 
800.000  dollar  Amerikaans  misdaad-geld  de  code  heeft  gekraakt  is  mooi 
gevonden,  en  het  is  misschien  zelfs  waar,  maar  ik  garandeer  je  dat  er  in 
Washington,  in  het  Pentagon,  en hier  bij  de SHAPE nog wel  wat  verder en 
harder  wordt  gezocht  wat  de  inhoud  is.   Miljarden  berichten  moeten 
ontraadseld  worden,  met  een  pak sleutels  die  men nog lang niet  gevonden 
heeft.  De naam ECC  van  sky global  is echt geen toeval   :  allicht external covid 
control.  Of extraterrestrial...  Extrasolar...  Alles past zó mooi in elkaar dat ik niet 
begrijp waarom het niet gewoon in de kranten staat,  en ik op internet moet 
zoeken eer ik het begrijp. 

— Kranten, zeg je ?  Lees jij die nog ?  Mainstream, nee meanstream media toch.
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