Het OMT is het hart van de Virologische Dictatuur
OMT PERFORMANCE
(Op de achtergrond film met beelden Museumplein of uit OP1. Lange lijnen
geluid en tekst)
FFP2
(Adviseur kijkend over zijn bril)
Wij adviseren de Regering om alle leden van het OMT thuis in strikte lockdown
te zetten.
Zij dienen in hun huis een FFP2 masker te dragen.
Huiselijke bezigheden doen zij met een FFP2 masker.
Bij Televisie kijken houden zij hun FFP2 masker op
Bij het eten mogen zij hun FFP2 masker even afzetten,
Het masker mag niet af in het bijzijn van een huisgenoot.
Op het toilet houden OMT leden hun FFP2 masker op.
Zoomen met hun collegae over FFP2 maskers doen zij met een FFP2 masker op.
OMT leden mogen 1 keer per dag met hun FFP2 masker naar buiten
Belangrijk is dat zij steeds op 1,5 meter blijven van hun medemensen,
Zij kunnen dan met hun FFP2 masker een essentiële levensmiddelenzaak
bezoeken.
Zij dienen daar te worden gecontroleerd op hun QR code.
Deze QR code is voorzien van een OMT vignet in de code.
Een QR code met OMT vignet geeft geen toegang tot niet-essentiële winkels,
horeca, culturele instellingen, verenigingsleven, kantoren en andere publieke
gebouwen.
Bij overtreding van de regels adviseren wij om OMT leden een boete van €
415,- op te leggen, alsmede een aantekening in het strafregister.
Voor hen die stellen dat hier sprake is van discriminatie wijzen wij erop dat lid
worden van het OMT een vrijwillige keuze is en naar ons oordeel ook moet
blijven.
Wij adviseren medisch deskundigen niet te dwingen om OMT lid te worden
Vanzelfsprekend is het aan de persoon zelf om een OMT lidmaatschap aan te
vragen.
Het dragen van een FFP2 masker bied voor OMT leden de beste garantie tegen
besmettingen.
Het kan volgens hun eigen ONT advies ook benauwdheid, kortademigheid,
vermoeidheid en hoofdpijn optreden.
Mochten er OMT leden voortijdig overlijden aan hun FFP2 masker

dan adviseren wij een opbaring van hun lichaam met een FFP2 masker.
Uitvaartbezoekers van het OMT lid dienen vanzelfsprekend een FFP2 masker te
dragen.
Wij adviseren de regering OMT adviezen te beschouwen als de geradicaliseerde
uitdrukking van een psychiatrisch-virologisch paranoiacomplex. Dientengevolge
dringen wij erop aan deze unieke documenten te bewaren voor het nageslacht
en door te sturen naar de afdeling artefacten van een nieuw op te richten
Museum ter nagedachtenis aan de Virologische dictatuur. Het nieuw op te
richten Museum Coronadictatuur kan een overzicht geven van de geschiedenis
van de Coronacrisis met de meest saillante artefacten van het Coronaregime en
tevens van de bevrijdingsbeweging. Wij komen hierover binnenkort met een
vervolgadvies.
DE VIROLOGISCHE DICTATUUR
Nederland is een virologische dictatuur. Al sinds Maart 2020 vergadert er een
syndicaat van virologen en microbiologen achter gesloten deuren en komt met
de meest vergaande adviezen uit de Nederlandse geschiedenis. Dit
zogenaamde Out break Management Team (OMT) komt met adviezen, die ver
buiten hun bevoegdheid en expertise liggen.
Het OMT adviseert niet alleen over het opschalen van ziekenhuis en IC
capaciteit of adviezen over veilige ruimtes in ziekenhuizen en verpleegtehuizen
Het OMT komt ook met semi- wetenschappelijke adviezen over sectoren in de
samenleving waarover zij geen deskundigheid bezit.
Zij zijn domweg niet geëquipeerd en geschoold om het afwegingsproces met
andere sectoren te maken. Zij overtreden met hun adviezen vergaand hun
bevoegdheid.
De Regering is de uitvoerder van hun adviezen. Het Parlement kijkt toe en de
Rechtelijke macht springt in de houding om die besluiten te bevestigen. De
Trias Politica is een fictie. Het mankeert het establishment aan onafhankelijk
kritisch vermogen. Het feit dat er de laatste dagen hier en daar kritische vragen
over horeca en cultuur worden gesteld maakt dat niet wezenlijk anders,.
Het PR fundament van maatregelen ligt bij het mediaconglomeraat, die de
regeringsbesluiten 2 jaar lang met minimale kritiek hebben rondgetoeterd. De
media bewierookt de virologen, verzwijgt de kritiek uit medischwetenschappelijke hoek en legitimeert de censuur.

Academici ook binnen de Coronakritiek stellen dat het OMT gewoon haar werk
doet en het de regering te verwijten is dat ze niet proportioneel weegt en geen
kritiek toelaat. Die redenering is volgens mij veel te formeel. Het OMT draagt
een belangrijke verantwoordelijkheid in het ontstaan van de virologische
dictatuur.
Het OMT bestaat een club medische extremisten, die zich steeds meer van de
dagelijkse wereld heeft afgescheiden en langzaam doordraait in hun eigen
verwetenschappelijkte gelijk. Nederland volgt niet de virologische wetenschap,
maar de maatschappelijke moraal van virologen. Leidend is een verziekt en
paranoia gedraaid virologisch wereldbeeld
Iran en Nederland
Ik wil een vergelijk maken tussen Nederland en Iran
Iran acht zichzelf een democratische rechtsstaat. Net als Nederland
Iran heeft verkozen landelijke, provinciale en lokale bestuursorganen. Net als
Nederland
Iran heeft een verkozen president met uitvoerende macht. Nederland een
koning
Iran vind van zichzelf dat ze een onafhankelijke rechtspraak heeft. Nederland
vind dat van zichzelf ook.
Iran vind van zichzelf dat ze diverse en onafhankelijke media heeft. Nederland
vind dat van zichzelf ook. Beide landen hebben een gewrongen zelfbeeld.
In werkelijkheid is Iran een genuanceerde religieuze dictatuur en Nederland
een genuanceerde virologische dictatuur.
In Iran is de Raad van de Hoeders het symbool en machtscentrum van die
religieuze dictatuur.
In Nederland is het OMT het symbool en machtscentrum van die virologische
dictatuur.
Het OMT heeft echter op ons dagelijks leven veel meer macht dan de Raad van
Hoeders in Iran.
In Iran dragen vrouwen in de publieke ruimte een hoofddoek.
In Nederland worden vrouwen en mannen gekneveld met een op veel plaatsen
verplichte muilkorf.
In Iran zijn horeca en instituten open.

In Nederland zijn ze grotendeels gedwongen gesloten en waar ze open zijn
omringt met absurde paranoia regels, die onder het oog van de BOA terreur
worden afgedwongen.
Ik reisde een paar weken door Iran. Het religieuze Iran ademt als een oase van
Vrijheid in vergelijk met de publieke gevangenis die Nederland geworden is.
De Nederlandse en westerse bestuurscultuur zijn ernstig ziek. Men heeft
normaal gemaakt wat niet normaal hoort te zijn. Onbetrouwbaar en
onbehoorlijk bestuur met absurde willekeurig opgelegde maatregelen is hier de
norm geworden. Men regeert met oogkleppen in een steeds weer opgeroepen
Noodtoestand.
Het absurde feit dat men die Noodtoestand nooit daadwerkelijk heeft
uitgeroepen betekent dat men een chaotisch wisselende noodtoestand heeft
ingesteld als het nieuwe Normaal. Men is het normaal gaan vinden om pas
Vrijdag 14 Januari om 19.00 een persconferentie te houden met het besluit of
de winkels, horeca, cultuur dan wel andere instellingen op Zaterdagochtend 15
Januari open kunnen of niet. Vroeger heette dat een wanstaltige en
schandalige vorm van onbehoorlijk bestuur
De samenleving zit in een angstpsychose en de politiek legt onder druk van de
media de exclusieve macht in handen van een syndicaat van virologen en
microbiologen. Het OMT functioneert als de Rattenvanger van Hamelen.
De fluit van de rattenvanger is vervangen door een wetenschappelijk OMT
advies. Politiek en samenleving verdoven hun angst met een
pseudowetenschappelijk rapport en laten zichzelf opsluiten in de grot van de
Rattenvanger. Ondertussen worden de kinderen van Hamelen afgevoerd en
door het OMT beschadigd en gemuilkorfd.

