
VIDEO TUINFEEST TEGENSTROOM, 7 mei 2022 >> 

TOESPRAKEN TUINFEEST 

 
Beste vrienden, 

Jullie zijn op de uitnodiging ingegaan, en daar zijn we blij mee! Want samen 

maken we het feest! Het is de eerste keer dat we dit organiseren.  Er was de 

vraag om iets offline te doen. We hebben genoeg webinars gehad online, het is 

goed om elkaar weer eens live te ontmoeten. 

Tegenstroom kent u van de webinars/lezingen, nieuwsbrieven, groepen op 

sociale media ... Samen met veel andere groepen gaan we tegenstroom. Geen 

recht spoor zonder dwarsliggers. Dwarsliggers zijn er nodig! 

Er zijn hier moeders en grootmoeders die bezorgd zijn om hun kroost die men 

per se wil vaccineren. Er zijn hier vaders die dagelijks gaan werken om brood op 

de plank te brengen. Gaat men hun werk afnemen omdat ze niet gevaccineerd 

zijn?  

Er zijn hier actievelingen die manifestaties organiseren of meewerken hieraan.  

Er zijn hier mensen die op de sociale media en in het dagelijkse leven mensen 

informeren om zo de leugens van de media te weerleggen.  

Er zijn hier experts in één of ander vakgebied die hun expertise inzetten om anderen te helpen en 

wakker te maken.  

Er zijn hier mensen die werken aan een parallelle samenleving en hiervoor proberen structuren op te 

zetten.  

Er zijn hier jongeren en ouderen die ons iets te vertellen hebben …  

We zien dat de agenda 2030 steeds verder wordt uitgerold. 

Moeten we ons bezorgd maken over de volgende evolutie? 

 

- De elektronische identiteitskaart komt in voege in plaats van CST en het 

Europees digitaal coronacertificaat (reispaspoort). Dit wordt een soort 

portefeuille  met jouw digitale gegevens, zoals  jouw 

gezondheidsgegevens, bankgegevens, rijbewijs, reisgegevens, foto’s, 

diploma’s …(Bron>>)  (Bron>>) 

- De digitale euro zal men introduceren, eind dit jaar, begin volgend jaar volgens kenners. Het 

papiergeld moet verdwijnen. Deze digitale euro wordt gekoppeld aan jouw eID, aan jouw portefeuille.  

Men beweert uw privacy te zullen respecteren, u toont enkel wat nodig is. Ondertussen kunnen de 

mensen die jouw gegevens beheren, die ook misbruiken. Wie zal die controleren?(Bron>>) 

 

- Microsoft heeft eind 2019 een patent aangevraagd  met publicatienummer WO/2020/060606 om 

een digitale munt te koppelen  aan een lichaamssensor  (Bron>>). Zo kan jouw portefeuille verbonden 

worden met een microchip onder jouw huid in je hand of hoofd.  

Volgens dr. Noah Harari  zal men in de toekomst via deze microchip jouw bewegingen, waar je gaat, 

wat je doet, wat je denkt, kunnen registreren. Als men niet voldoet aan bepaalde criteria kan men u 

belonen of straffen (bankrekening blokkeren ). 

https://tegenstroom.eu/source_video/T%20U%20I%20N%20F%20E%20E%20S%20T%20-%207%20%20M%20E%20I%20%202%200%202%202_video.mp4
https://www.tegenstroom.eu/source_opinie/EUROPEES%20DIGITAAL%20ID.pdf
https://www.ninefornews.nl/brussel-wil-toegang-tot-digitale-patientendossiers-in-de-hele-eu-die-wappies-toch-krijgen-ze-weer-gelijk/
https://www.ninefornews.nl/europese-centrale-bank-werkt-aan-digitale-munt-we-worden-de-nieuwe-wef-slaven/
https://www.tegenstroom.eu/source_buitenland/Cryptovalutasysteem%20gekoppeld%20aan%20lichaamssensor.pdf


- In Zweden loopt een proefproject om de vaccinatiestatus te koppelen aan een geïmplanteerde chip 

onder de huid. Zo kan men makkelijker jouw vaccinatiestatus volgen. 

(Zweeds bedrijf Epicenter - nieuwe microchiptechnologie ontwikkeld -in de huid van 

mensen  geïmplanteerd )- (Covid-19) "vaccinatie" -status te volgen (Bron>>). 

 

=>Is men op weg naar het merkteken van het beest 666 van Openbaring 13, waar staat dat we niet 

zullen kunnen kopen of verkopen als we het merkteken niet hebben op ons hoofd of onze hand?  

- Internationaal pandemieverdrag. De bevoegdheden van de 

landen worden overgenomen door de EU en het WHO.  

WHO heeft het recht om maatregelen uit te vaardigen bij een 

volgende pandemie. 168 landen hebben hiervoor getekend. Zo 

worden de regeringen van de landen zelf buiten spel gezet 

(Bron>>). 

- Alle landen van de EU hebben onlangs de Digital Services Act 

goedgekeurd, de nieuwe EU-censuurwet. Nog strenger 

toezicht komt er op de inhoud op internet (Bron>>).  

 

- Dan hebben we het nog gehad over: 

De rol van de NAVO  en het ensceneren van oorlogen. Voordat de Nieuwe Wereldorde komt, moet er 

eerst chaos gecreëerd worden, na chaos komt orde. Doe niet mee met de polarisatie, de  verdeel-en-

heersstrategie van de globalisten, daar hebben alleen zij baat mee. 

De rol van de WHO bij de  vroege en libertaire seksualisering op scholen, het pushen van transities, 

transgenderisme,  de maakbare mens, de transhumane mens, de singulariteit… (Bron>>) 

 

=>Zijn we op weg naar een totalitaire staat waarbij de elite de macht naar zich toetrekt (boek 

Totalitarisme)? 

 

- Ondertussen gaat men door met de vaccinatiedoctrine.  

Kinderen vanaf 5 jaar wil men nu vaccineren (Bron>>).  

De verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel is gestemd in de Commissie Welzijn, nu nog in de Kamer.  

NVA, VB en PVDA hebben tegengestemd. Er komen scheuren in de Vivaldi-regering. De 

parlementsleden  denken  er anders over. Schrijf naar parlementariërs van de partijen CD&V, Open-

VLD, Vooruit en Groen, of spreek ze aan. (E-mails>>) 

 

Teken je ook de petitie? Petitie opgestart tegen verplichte 

vaccinatie, ook niet voor het zorgpersoneel. Met 25 000 

handtekeningen uit de drie gewesten krijgen we 

spreekrecht in de Kamer. Teken hier>> 

  

Ondersteun acties,  manifestaties, zwijg niet en be prepared  

Dietrich Bonhoeffer: Doe het goede, vrees niet!  

 

https://www.dailywire.com/news/video-of-swedish-companys-covid-passport-microchips-implanted-in-hands-goes-viral
https://www.dailywire.com/news/video-of-swedish-companys-covid-passport-microchips-implanted-in-hands-goes-viral
https://www.dailywire.com/news/video-of-swedish-companys-covid-passport-microchips-implanted-in-hands-goes-viral
https://www.dailywire.com/news/video-of-swedish-companys-covid-passport-microchips-implanted-in-hands-goes-viral
https://www.ninefornews.nl/wereldgezondheidsorganisatie-wil-internationaal-pandemieverdrag-riekt-naar-wereldregering/
https://www.blckbx.tv/tech-media/instemming-eu-met-censuurwet-mokerslag-voor-vrijheid-op-internet
https://www.bezorgdeouders.be/wie-zijn-wij/
https://www.bol.com/be/nl/p/de-psychologie-van-totalitarisme/9300000069409173/?Referrer=ADVNLGOO002008J-G-134995054751-S-864147175138-9300000069409173&gclid=Cj0KCQjwg_iTBhDrARIsAD3Ib5jce1Oh67n3xG8k44QqUz3PJ3AkmecyR4zsCMmVWwoHZWewM6B5fWQaAtexEALw_wcB
https://www.bol.com/be/nl/p/de-psychologie-van-totalitarisme/9300000069409173/?Referrer=ADVNLGOO002008J-G-134995054751-S-864147175138-9300000069409173&gclid=Cj0KCQjwg_iTBhDrARIsAD3Ib5jce1Oh67n3xG8k44QqUz3PJ3AkmecyR4zsCMmVWwoHZWewM6B5fWQaAtexEALw_wcB
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-het-nieuwe-coronavirus/coronavaccins-voor-kinderen
https://notrebondroit.be/adresses-mails-elus-2021-2022?fbclid=IwAR3NwiHDeoamuQTL1sVJtNwywZAqzIe8qeU-_rMQCl0X76Y0f3Y4YoBap-Y
https://petitionslachambre.org/covid19


 

Enkele mensen die aan bod kwamen: 

 

Christian laat zien hoe hij via een korte corona-enquête probeert 

mensen aan het denken te zetten. We moeten niet mensen willen 

overtuigen, stel vriendelijk enkele goeie vragen. Niet te veel info geven, 

kap de beerput niet ineens uit. Gewoon proberen. 

https://www.infotools.be/ , https://www.coronaenquete.com/ 

 

Luc moedigde ons aan om ‘Cash Friday’ niet te vergeten. Betaal cash in de 

winkels elke vrijdag!  

Albert: De banken zullen terug overkop gaan (cfr. 2008 crisis). De overheid 

zal het geld niet hebben om voor de burger garant te staan. Ook de eerste 

100 000 euro die zogezegd veilig staat op de bank kan men niet beloven. 

Luc: Voorzie zelf  in zilver- en goudmunten, als je dat kan, als veilige 

belegging of om eigen betalingen te verrichten. Huidige reserves kan je verzilveren, via GoldForrex en 

Numagold. 

In de toekomst zal men niet meer werken met geld maar met waardebonnen (cfr. China). Het aantal 

zal beperkt zijn en verbonden met je eID. Deze vouchers kunnen ook ingetrokken worden … 

Luc de Rocker heeft twee liederen gezongen. Eentje heeft hij speciaal voor Tegenstroom gemaakt. 

Bizarre tijden   

Bizarre tijden, die ons misleiden,    

is dit nu horror of een droom? 

Laat ons ontwaken uit de droom 

Verbind ons met de tegenstroom, verbreek de angst en elk syndroom 

Laat ons spreken zonder schroom 

Complottensmeders en overtreders,  ze liegen veel en schaamteloos 

Maar het blijft Pandora’s doos,   dat maakt mij droevig en ook boos. 

Omdat ik voor de Waarheid koos 

Ik proclameer een nieuw begin,  een start in positieve zin 

Een revolutie op wereldschaal, met een universele taal 

Een revolutie op grote schaal met een zuivere wereldtaal. 

Complottensmeders en overtreders, ze liegen altijd en te veel 

De waarheid wijkt voor hun toneel  

Ze bouwen zelf hun luchtkasteel, geheel absurd en surreëel  

Maar ontmaskering wordt hun deel   

Er is hoop voor wie in Hem gelooft, 

voor al wie eenzaam is en machteloos: 

Hij heeft het in Zijn Woord beloofd, een belofte die eeuwig troost. 

 

https://www.infotools.be/
https://www.coronaenquete.com/

