
(Översatt av Kalle H. 2021-12-02, vilken även lagt in länkar till vissa angivna företag mm)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I alla sammanhang där makten i världen diskuteras, så anges alltid dessa maktmänniskor med 
benämningen ”dom”, men mycket sällan får vi veta vilka ”dom” är!

Vilka är ”dom” som står bakom covid-19 galenskapen?

Här avslöjas organisationer och namn på psykopater bakom detta folkmordsförsök.
https://www.algora.com/Algora_blog/2021/11/20/dr-david-martin-who-they-are-the-names-and-faces

Videon finns även på denna site:
https://rumble.com/vpot5p-dr.-david-martin-who-they-are-the-names-and-faces-of-the-people-who-are-
kil.html 

Dr. David Martin avslöjar namnen och ansiktena på människorna som dödar mänskligheten.

Han säger att det här är ett "slutligt" tal, men att vi kommer att höra från honom, bara det kommer att bli 
en ny version: No more Mr Nice Guy. Det får vi se lite av i den här presentationen. Han är arg.

David har lagt upp namnen och ansiktena på alla de stora spelarna i covid-krigets teater på en bild, vilket 
han säger är viktigt, eftersom "Vi aktiverar mörkrets krafter när vi anonymiserar dem och när vi ser deras 
ansikten på en skärm, inser vi att de bara är individer som har förlorat det sociala kontraktet med 
mänskligheten."

Syftet med detta föredrag är att avmystifiera "dom" i COVID-kriget.

Följande är en utskrift av det Dr David Martin talar om i videon:                  

COVID-PRIVATISTER
"Hur många av er känner till företaget, Anser? Jag älskar att ha det här ögonblicket. Vet du att de är den 
enskilt största entreprenören i hela COVID-terroristkampanjen?...

"Företagen till höger, som du tror är de som driver den här showen [Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson,
Merck Ridgeback, Gilead Sciences], är faktiskt en front [för företagen till vänster, Anser, Fors-Marsh, 
Palantir, Publicis Sapient].

"Och du vet vad en frontorganisation är? Det är de som ska få uppmärksamheten. De till vänster är de 
som faktiskt fick pengarna. Operation Warp Speed gick till Anser.

"Du visste inte det, för du fick höra av media att det gick till Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson och allt 
sånt. Det är inte sant. Huvudkontraktet för Operation Warp Speed gick genom Anser, ett företag som 
ingen av er hade hört talas om!

"Och du hörde inte talas om dem eftersom kontraktet undertecknades av ATI, ett företag baserat i South 
Carolina, ett företag vars historia har varit statliga försvarskontrakt i propagandasyfte! Jag önskar att jag 
hittade på det. Huvudentreprenören som valts ut för att driva Operation Warp Speed var en 
propagandaexpert för det amerikanska försvarsdepartementet...

"Anser är vägen för den federala regeringen att aldrig kunna anklagas för att vara ansvarig för den 
kriminella konspiration de vet att de drev. De är nu en av de tio främsta federala entreprenörerna i 
historien, under Lockheed-Martin, Raytheon och alla dessa killar.

"De där namnen du vet. Du känner inte till Anser, det enda företaget som genom covid steg – den högst 
rankade ökningen i historien om federala entreprenader; den högsta uppgången på ett enda år någonsin 
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var Anser – och ingen av er vet vilka de är!...

“Anser Corporation, det är de som driver Operation Warp Speed och de har satts upp för att skydda 
dessa tillverkare från att någonsin ta det ekonomiska ansvaret för deras uppsåtliga tjänstefel. Och en dag 
kommer alla att säga: 'Låt oss stämma Pfizer! Låt oss stämma alla andra! Och det enda problemet är när 
vi går för att stämma dem, de säger: 'Hej! Det var inte vi! Och de har rätt och vi sov alla. Och jag pratar 
med en vaken folkmassa här och alla ni sov.

”Säg inte att du är vaken om du fortfarande sover, för om du inte visste vem Anser är så sover du 
fortfarande!

DET BLIR VÄRRE...
"Det blir värre. Fors-Marsh, någon som känner till Fors-Marsh?... De är varumärkesbyrån som varumärkt 
COVID. Det är de som ser till att vi hittar sjukhus som är överfulla av människor. Det är de som hittar barn
som dog av covid precis innan FDA måste rösta om att ge barninjektioner. Det är de som går runt i 
världen och ser till att alla meddelanden alltid är desamma: "Vi kommer inte att återgå till det normala 
förrän vi har ett vaccin." Tack, Justin Trudeau! Var fick du tag i manuset? Från Fors-Marsh! Och hur 
många av er visste det? Ingen av er!

"Vad sägs om Palantir? Hej, det är en konstig sådan, eller hur? Peter Thiel, som framgångsrikt har drivit 
ett företag som har förlorat 200 miljoner dollar plus, varje år i cirka sju eller åtta år, går ut på börsen mitt i 
covid. Är inte timingen intressant? Är det inte fascinerande att ett företag som inte har gjort annat än att 
förlora miljarder dollar blir börsnoterat mitt i den värsta konjunkturcykeln vi har haft? Är inte det roligt? Och
gick du verkligen tillbaka och läste deras offentliga erbjudande? Hah! Roligt! Jag vet att du inte gjorde det,
för det fanns verkligen ingen, det var därför du inte läste den!

"Eftersom de gick ut på börsen på det här mycket bisarra, bakdörrssättet att faktiskt sälja grundaraktier på
marknaden, så vi blev personligen berikade – personligen berikade – genom att använda den offentliga 
marknaden som tvättanläggning. Är inte det briljant?

"Men låt oss titta på vad de gjorde för vår covid-skandal. De kom faktiskt på en sak som heter Gotham 
Data Tracking ... vet du vad det gör? Det är att se till att varje gång du slår på din telefon, när du går av 
planet, när du korsar statsgränsen, ger den dig en liten tagg som säger "Hej, vill du ha en covid-varning i 
ditt grannskap?" Du vet varför? För att du övervakas. Din telefon övervakas. Dina transaktioner 
övervakas, dina kreditkort övervakas, ditt hälsobeteende övervakas, din vaccinstatus övervakas och allt 
sker enligt kontraktet som drivs av Gotham Data Sciences, företaget som offentliggjordes under covid – 
och ingen av er visste om detta.

"Och du har varit på Red Pills! Och du har fortfarande inte tagit det röda pillret! Och förresten, jag har inte 
ens kommit till den bästa rutschkanan, än. Så var deprimerad! För det blir värre!

”Publicis Sapient, Health and Human Services IT-kontrakt. Har du någonsin undrat hur uppgifterna aldrig 
verkar stämma? Någon som alltid påstås ha samma rapporterbara data?

"Publicis Sapient har Health and Human Services IT-kontrakt för att konsolidera all data, så gissa vad 
som händer? Alla har samma antal covid-fall att rapportera när någon från media ringer och säger "Hej, 
hur många fall har vi?" "Åh, 40 000". "Åh, runt nummer, 40 000"...

"När, under mänsklighetens historia, har ett runt tal som involverar ordet "tusen" någonsin inträffat? Det 
har aldrig funnits en dag med 10 000 hjärtan, det har aldrig funnits en dag med runda siffror – förrän du 
faktiskt kontrollerar Department of Health and Human Services hela IT-plattform och ingen av er vet att 
det är ett enda kontrakt som drivs av Publicis Sapient...

"Du har varit fokuserad på höger sida hela tiden och vänster sida gör det smutsiga arbetet.

COVID-PIRATERNA
"Nu, varför kallar jag dem "kapare"? Hur många är bekanta med skillnaden mellan en pirat och en 
kapare? Pirater våldtar och plundrar och stjäl och...en kapare är samma sak, som har tillstånd att göra det
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av en regering som har blivit korrupt. Det är vad dessa är (pekar på bilden av COVID-entreprenörer). De 
är kapare. Men hej, eftersom vi har kaparpersoner, känns det bara lämpligt att om vi har en värld av 
kaparpersoner, så ska vi också ... ha en värld av pirater. Och här är våra pirater."
Ny bild visar universiteten som har varit involverade i COVID-kriget: UNC Chapel Hill, Vanderbilt, Emory, 
Johns Hopkins, University of California System, MIT, NYU Langone, DZIF, Imperial College, IHME, 
Erasmus Medical Center.

"Pirater. UNC Chapel Hill, jag pratade om det. Det är killen som faktiskt tillverkade vapnet, Ralph 
Baric. Sedan 1999, 100 miljoner dollar för att beväpna partiklarna med coronavirus. Över 100 miljoner 
dollar. Du har hört att 3,7 miljoner dollar gick till Wuhan – ohhhh – 3,7 miljoner, det känns som en dålig 
siffra.

"Och vad sägs om 28 miljarder dollar av det som kommer från DARPA för deras biovapeninitiativ? Någon 
som hört talas om 28 miljarder dollar som gick genom Anthony Fauci på NIAID? Någon som hört talas om
de 20 miljarder dollar som gick direkt till UNC Chapel Hill, som gjorde spikproteinet till ett vapen?

"Du har inte hört talas om det, du har inte hört talas om det eftersom vi har pratat om 3,7 miljoner dollar 
som går till Wuhan. Sluta bli distraherad av omslagsberättelsen!... För att distraktionen är där det 
intressanta finns.

"UNC Chapel Hill, Vanderbilt, Emory, Johns Hopkins och University of California: det är de piraterna som 
har tjänat mest pengar på federalt beviljade, avslöjade pengar som går till universitetssektorn. Jag kallar 
dem "pirater" av en mycket god anledning. De motiverar allt detta i vetenskapens och utbildningens 
namn...

"Jag bryr mig inte ens om att de här människorna låtsas gömma sig bakom 'Det är ett akademiskt 
forskningsprojekt' för att försöka komma ur definitionen av biovapen. Definitionen av biovapen säger att 
om du gör det möjligt för en utländsk enhet att bygga något som är känt för att skada mänskligheten, har 
du redan skapat ett brott, du kommer att hamna i fängelse för resten av ditt liv och du är skyldig att betala 
100 miljoner dollar i straff.

"Så gissa vad? Välkommen till helvetet, alla dessa fem universitet! För de är alla brottslingar! Alla av dem!

"Och vad sägs om den högra sidan? MIT, New York University Langone – hej, förresten, Langone? Var 
kom det namnet ifrån? Ken Langone? Vem som helst? åh! Det är inte meningen att jag ska säga det 
namnet högt, Ken Langone, förutom att jag bara gjorde det, eller hur? Ken Langone...

"De sätter faktiskt sitt namn på brevhuvudet och du vet inte vem du ska leta efter! Du får fortfarande höra,
'Åh, det är Rothschilds och det är Rockefellers!

"Nej det är det inte! Det är killen som satt sitt namn på anläggningen! Hur många av er vet vem Ken 
Langone är? Gissa vad? Kolla upp det! För det är en ganska stor sak som du borde vara medveten om 
och tyvärr är du inte medveten om det, av en mycket god anledning eftersom han gömde det på en vanlig
plats, på vårdcentralens namn. New York University Langone, som att det är en riktigt svår sak att hitta.

"DZIF Charité ... du har hört talas om Dr Christian Drosten, den galna chefen i Tyskland som är typ av 
Anthony Fauci och Ralph Barics onda styvbarn, Imperial College, de kriminella konspiratörerna som kom 
på rädsla-porrfilmen om hur många människor som kommer att dö, IHME, University of Washington-
programmet, men den jag vill uppmärksamma er på är den längst ner, Erasmus Medical Center.

"Bart Haagmans ... 2002 var Bart Haagmans en intressant kille, eftersom han faktiskt kom på ett sätt att 
bygga ett gäng patent kring vaccinerna mot coronaviruset. Mystiskt nog började Europeiska unionen 2012
ge honom massiva, massiva anslag för att driva en sak som heter Zapi.

"Och Zapi var laboratorium för överföring av zoonotiska sjukdomar för Europeiska unionen. Och Bart 
verkade alltid få pengarna. Nu är detta fascinerande eftersom Bart också var den som bestämde sig för 
att patentera MERS. Mellanösterns luftvägssyndrom, minns du det där? Den som egentligen aldrig hände
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men som hände 2012-13? Bart var den som patenterade MERS...

"Erasmus Medical Center, faktiskt, i deras offentliga uttalande, när de konfronterades med lögnen, där de 
sa att de inte hade lämnat in patent på det faktiska genomet - ungefär som CDC sa 2007 – när de 
konfronterades med lögnen sa de offentligt – och du kan inte hitta på det här, folk, det är så roligt! De sa, 
'Tja, det vi sa var inte helt falskt i alla jurisdiktioner i världen.'

COVID-ORKESTERN
"Men det här, mina damer och herrar är bilden ni ville se. Detta är faktiskt namnen och ansiktena på de 
människor som faktiskt dödar mänskligheten. Och det är ALLA. Nu, här är de dåliga nyheterna: Det är 
många människor på den bilden, eller hur? Här är de bättre nyheterna...jag ska faktiskt ge dig hela den 
här bilden, för varför inte? Låt oss se till att vi aldrig glömmer namnen och ansiktena på de människor 
som bestämde sig för att döda oss...”

Här är en lista över alla personer i den bilden:
· Mukesh D. Ambani, ordförande, Reliance Industries
· Peter Brabeck -Letmathe, vice ordförande i styrelsen för WEF
· Mark Carney, FN:s särskilda sändebud för klimatåtgärder
· Chrystia Freeland, vice premiärminister och finansminister, Kanada
· Kristalina Georgieva, verkställande direktör för IMF
· Drottning Rania av Jordanien
· David M. Rubenstein, medgrundare och verkställande ordförande, Carlyle Group
· Klaus Schwab, grundare och verkställande ordförande, WEF
· Marc Benioff, ordförande och verkställande direktör, Salesforce
· Thomas Buberl, VD, AXA
· Laurence Fink, ordförande & VD, BlackRock
· Orit Gadiesh, ordförande, Bain & Company
· Fabiola Gianotti, generaldirektör, CERN
· L. Rafael Reif, VD för MIT
· Mark Schneider, VD, Nestlé
· Tharman Shanmugaratnam, försvarsminister, Singapore
· Robert Mercer, Renaissance Fund
· Larry Page, Google
· Al Gore, miljöpartist
· Angel Gurría, generalsekreterare OECD
· Paula Ingabire, minister för informationskommunikationsteknologi, Rwanda
· Yo-Yo Ma, cellist
· Luis Alberto Moreno, WEF
· Jim Hagemann Snabe, ordförande för Siemens och Maersk
· Feike Sijbesma, Philco
· Zhu Min, vice verkställande direktör, IMF
· Mark Zuckerberg, Facebook/Meta
· Bill Gates, Microsoft
· Herman Gref, VD, Sberbank
· André Hoffmann, vice ordförande Hoffman-La Roche
· Christine Lagarde, ordförande, Europeiska centralbanken
· Peter Maurer, ordförande, Röda Korset
· Patrice Motsepe, Ordförande, African Rainbow Minerals
· Julie Sweet, VD, Accenture
· Heizo Takenaka, ekonom
· Dustin Moskovitz, Open Philanthropy

David fortsätter, "Jag vill att du ska titta lite där. Vissa är ganska intressanta, som cellisten Yo-Yo 
Ma. Hörde du mig säga det? Cellist, Yo-Yo Ma.
"Vad sägs om chefen för Wellcome Trust? Inte förvånande, eller hur? Vad sägs om prinsessan Rania av 
Jordanien? Åh, det är konstigt.
"Vad sägs om kvinnan som råkar sitta vid rodret för ledningen för Kanadas regering men bekvämt utom 
synhåll men som sköter 100 % av pengarna för Kanadas regering.



"Vad sägs om alla dessa intressanta människor som Jim Hagemann Snabe, vad sägs om Zhu Min, 
ordförande för National Institute of Financial Research i Kina?

"Och det som gör de här individerna intressanta är att när man tittar på dem får man reda på något väldigt
viktigt. Nästan ingen av dem har sökt synlighet för allmänheten. Är inte det roligt? Vilket får mig att välja 
en av dem. Killen jag har här, längst ner i hörnet. Och jag måste ge honom kredit. Han har gjort så mycket
för att hålla sig utom synhåll.

"Jag har 12 minuter kvar. Jag måste ägna ett par minuter åt killen som har betalat varje 
sökmotoroptimering för att hålla sitt namn borta från sökmotorerna och jag gör det så det kostar honom 
massor att hålla er tysta.

DUSTIN MOSKOVITZ: REDIGERA DET MÄNNISKA GENOMET
"Så låt oss bli riktigt tydliga om Dustin Moskovitz. Ska vi, Dustin Moskovitz? ... Din lilla skit! Låt oss prata 
om honom en minut. Medgrundaren av Facebook som du aldrig har hört talas om...också killen som 
grundade Open Philanthropy, som var den faktiska författaren för Event201. Du fick höra att det var World
Economic Forum. Du fick höra att det var Bill och Melinda Gates Foundation. Du fick höra att det var 
Johns Hopkins University. Men själva kontrollen som godkändes för programmet undertecknades av 
ingen mindre än Dustin Moskovitz...

"Nu väljer jag honom av en bra anledning. Han är en brottsling, han är en brottsling. Han är en av de mest
sociopatiska, psykopatiska, galna människorna som går på planeten och han har betalt för att hålla sitt 
namn privat. Så gissa vad? Låt honom inte! Anledningen till att jag vill ge dig den här bilden är för att jag 
vill att var och en av dem ska namnges. Jag vill att de alla ska namnges offentligt.

"Eftersom det är dags att vi börjar gå igenom verkligheten genom att säga, 'Vi folket kommer inte att låta 
massmördare komma undan och anonymt massmörda människor. Vi kommer inte att tillåta det! Inte på 
vår vakt! Och det är därför du har den här bilden...

"Men låt oss gå tillbaka till Dustin. Är det inte intressant att Dustin bekvämt bestämde sig för att baka in 
hela denna folkhälsokris i ett egennyttigt, egenintressant investeringsmål? Han äger Sherlock 
Biosciences. Sherlock Bioscience råkar vara företaget som äger CRISPR-teknologin som är ett joint 
venture (samriskföretag) mellan USA och Kina om genförändring av det mänskliga genomet ...

"Dustin Moskovitz visste att om han försökte ta ut den här tekniken till allmänheten, skulle ingen vara villig
att göra det, särskilt med tanke på att det är ett JV [joint venture] mellan honom och Kinas regering. Det är
anledningen till att vi skulle ha problem med det. För det känns som eugenik (rashygien). Vet du varför 
det känns som eugenik? Eftersom det är is-eugenik, det är därför det känns så! Det är därför det känns 
som Cold Spring Harbor Labs...

"Det enda sättet vi kunde få genredigeringsteknik godkänd var med ett nödtillstånd. Inte överraskande, 
när alla väl var distraherade på vacciner och alla var distraherade på RTPCR (topstestet) och alla var 
distraherade på allt annat, skickade Sherlock Biosciences sin ansökan om nödtillstånd till FDA – och fick 
den. Med andra ord, genom att använda omslaget till COVID, som vi alla låtsas prata om, godkändes 
redigeringen av det mänskliga genomet och ingen av oss sa någonting.

"Nu, om du skulle redigera det mänskliga genomet, tror du att du skulle behöva en bra omslagsartikel för 
att faktiskt dölja vad du verkligen gör? Du skulle förmodligen hitta killen som har det största ekonomiska 
intresset av att göra det och se till att medan alla tittar över på coronaviruset och covid och försöker ta 
reda på dessa laboratorieläckagehypoteser - så finns det ingen laboratorieläckagehypotes, eftersom det 
inte finns något labbläcka!

"Så sluta tala om labbläckor! det finns ingen labbläcka. Det här är den avsiktliga vapeniseringen av ett 
spikprotein, det är vad det är. Det är en krigshandling, det är ingen läcka. Vi måste börja kalla det vad det 
är. Det är en krigshandling. Det är en krigshandling mot mänskligheten.

"Vi slutar låtsas att vi tar deras bete och följer deras dumma kaninspår och följer dumma kaninspår in i 
dumma kaninhål och undrar varför det finns en massa kiss och bajs som luktar kanin. Tja, det luktar så för
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det är vad du hittar i slutet av en kaninstig.

"Vi måste fokusera på saken och människor som Dustin Moskovitz och den här bilden kommer att delas 
med alla i det här rummet, eftersom det åligger dig. Nu vet du. Nu måste du agera. För när vi pratar om 
"dom", ger vi "dom" makt.

"Men när vi pratar om namn på människor humaniserar vi det sociopatiska beteendet. Vi humaniserar det
faktum att det finns individer och organisationer som avsiktligt mördar den mänsklighet som vi känner och
älskar och vi kan inte låta det hända under vår tid. Det åligger oss alla att få fram dessa ord.”

Se hela presentationen nedan:

DE KONSPIERADE STATERNA FÖR COVID
Nästa bild visar länderna i USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Sydafrika, Kina och Australien och 
logotyperna för följande företag: BlackRock, AXA, HSBC, Internationella valutafonden, United Healthcare,
Insurance Corporation of British Columbia.
David säger, "Den viktigaste delen av den här bilden är vad jag lägger i Atlanten, eftersom den verkliga 
nationalstaten inte är en nationalstat. Lyssna!... Westfaliska fördraget, den dumma idén att rita linjer på 
kartor och kalla dem länder har länge varit död.

"Den verkliga kontrollen är att," (pekar på bilden), "det jag kallar 'Atlantic Coalition of Doom'. The Atlantic 
Coalition of Doom: BlackRock, AXA, Internationella valutafonden, HSBC, ICBC och du gissade rätt, 
United Healthcare...

"United Healthcare är en korrupt organisation. Det är en korrupt organisation. Det måste kallas vad det 
är. Det är faktiskt de mest manipulativa företagsstrukturerna som mänskligheten känner till, för vad den 
gör är att den matchar livförsäkrings- och försäkringsprodukter med leverans av sjukvård, så vad kan de 
göra? Hantera din hälsa? Åh-ho-ho nej! Satsar mot tidpunkten för din död.

"Det är det interna arbitraget (skiljedom). Det är den våta drömmen för syndikatet Lloyd's of London. De 
skulle ha älskat att ha fått den här möjligheten. Men gissa vad? Det gjorde de inte. Det gjorde United 
Healthcare. De sätter ihop två saker, vilket innebär att de får styra ditt liv så att de kan tajma din död, så 
att de kan tjäna på båda."
---------------------------------------------------------------------------------------------

Nedanstående information nämns inte av Dr David Martin!
Filmmakarna hittade denna info under kommentarer som de klippte och klistrade in här.

De huvudsakliga orkestratorerna av detta FOLKMORD:

DE är ROTHSCHILD- och ROCKEFELLER-blodslinjerna med sina smutsiga allierade: DuPont, Carnegie, 
Clinton (en Rockefeller), Koch, Walton, Al-Saud, Cargill-MacMillan, Astor, Bundy, Collins, Freeman, 
Vatikanen, Li, Onassis, Van Duyn, Merovingian, Soros, Buffet, Morgan, den brittiska blodlinjen.
De användbara idioterna är Gates, Fauci och fru Christine Grady, chef för institutionen för bioetik vid 
National Institutes of Health Clinical Center (NIH), Bezos, Henry Kissinger, Zuckerberg (en Rothschild).

Alla är skyldiga till BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN - Begår GLOBALT FOLKMORD och behöver straffas
hårt.

Inget virus har någonsin isolerats i någon form, och därför behövs inget vaccin.

https://www-uhc-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sv&_x_tr_hl=sv&_x_tr_pto=sc

