44.000 wetenschappers en medici noemen
corona beleid ‘verwoestend’ en eisen
terugkeer naar normaal

—————————————————————————————————————————————
Het wordt ontkend, maar staat toch echt op de site van onze overheid: er mag nu ook bij u thuis worden
ingegrepen – Britse oud-opperrechter: ‘De geschiedenis zal hier op terugkijken als een monument van
collectieve hysterie en overheidswaanzin’
—————————————————————————————————————————————Westerse overheden, waaronder ook het kabinet Rutte, beweren al maanden hun beleid te baseren op
het advies van (steeds weer hetzelfde kleine clubje) ‘experts’. Waarom negeren politiek en mainstream
media dan een verklaring van inmiddels 44.000 wetenschappers, artsen, medische professionals,
professoren en ook een Nobelprijswinnaar, waarin staat dat de corona lockdown maatregelen niet
werken, en ‘zowel op korte als op lange termijn een verwoestend effect hebben op de
volksgezondheid’? Het antwoord is inmiddels bij steeds meer mensen bekend: deze wetenschappers
worden genegeerd, omdat de VN Agenda 21/30 klimaat-virus dictatuur er hoe dan ook doorgedrukt
moet worden.
Als mensen aan het begin van 2020 zou zijn gevraagd of we bij de uitbreken van griepachtige virussen
zoals inﬂuenza, corona en rhino voortaan de maatschappij gedeeltelijk of geheel op slot moeten doen,
anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden, menselijk contact zoveel mogelijk moeten
verbieden, en mondkapjes moeten gaan dragen, had vrijwel iedereen onmiddellijk ‘natuurlijk niet!’
geantwoord.
Inmiddels is het november, en hebben de maandenlange schaamteloze hersenspoeltechnieken,
waarmee met vervalste statistieken en regelrechte leugens louter angst en paniek werd gezaaid, hun
effect gehad: doodsbang gemaakte mensen dragen nu zelfs vrijwillig mondkapjes, ondanks het feit dat
publieke ﬁguren zoals RIVM directeur Jaap van Dissel en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge
herhaaldelijk voor de camera’s hebben bevestigd dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat
mondkapjes werken.
Overheid mag nu wel degelijk bij u thuis ingrijpen
Twee derde van het al even medeplichtige parlement ging akkoord met een spoedwet en daarmee zijn
eigen feitelijke ophefﬁng, en veranderde het democratische bestuur van dit land deﬁnitief in een
(neo)communistische DDR dictatuur, waarin de autoriteiten nu zonder vorm van proces huizen mogen
binnenvallen om hun anti-menselijke maatregelen zoals de 1,5 meter af te dwingen. U zegt: nee hoor,
dat werd uit de spoedwet gehaald? Fout, ook hierover bent u misleid en voorgelogen. Lees bijvoorbeeld
wat er op deze site van onze overheid letterlijk staat: ‘Thuis: maximaal 3 bezoekers… Als een
bijeenkomst (thuis) een risico vormt voor de volksgezondheid, kunnen de autoriteiten actie
ondernemen.’
En daar heeft u het. U bent zelfs thuis niet langer vrij en veilig. U krijgt bezoek vanwege uw verjaardag,
en de buurvrouw vindt dat er toch wel erg druk gepraat wordt, en de corona maatregelen misschien
overtreden worden? Eén telefoontje naar de politie, en die mogen dan bij u binnenvallen om dat te gaan
controleren, en desnoods af te dwingen en te bekeuren indien blijkt dat u geen drie, maar vier
bezoekers heeft binnengelaten. Want o o, dat verduvelde coronavirus wordt steeds slimmer, en kan nu
zelfs al tellen hoeveel mensen er zich in een ruimte bevinden om te kunnen ‘besmetten’…
Angst heeft verstand en redeneervermogen van velen uitgeschakeld
Veel ‘nuttige idioten’ vinden het beleid zelfs niet ver genoeg gaan, en willen het hele land in een
superstrenge lockdown duwen, die onze economie en samenleving het laatste zetje in de afgrond zal



geven.
De meeste van deze nuttige idioten doen dit of doelbewust, of zijn niet goed geïnformeerd en enkel
doodsbang gemaakt, wat hun verstand en redeneervermogen volledig heeft uitgeschakeld. Weerstand
en immuniteit tegen griep- en coronavirussen werd in de hele geschiedenis nog nooit bereikt met een
medicijn of vaccin, maar enkel door groepsimmuniteit op te bouwen. En dat doe je op de normale,
bewezen, maar in 2020 ineens overboord gekieperde manier, namelijk door de samenleving gewoon
door te laten draaien, en de kwetsbare groepen extra te beschermen.
Van de 750 miljoen mensen die volgens de WHO met corona zouden zijn besmet (er even van
uitgaande dat dit getal klopt èn dat er überhaupt sprake is van ‘besmettingen’), zijn er maar een
handjevol ‘herbesmettingen’ gemeld. De eerste zou een Nederlandse vrouw van 89 zijn geweest, die al
lange tijd aan terminale beenmergkanker leed, en wier immuunsysteem reeds helemaal verwoest was.
Toch kwam ook zij, zoals de meeste andere sterfgevallen (met wat voor oorzaak dan ook), als ‘corona’
in de boeken.
Ziekenhuis, IC, doden: net als in een griepjaar
Diverse wetenschappelijke teams hebben aangetoond dat tenminste 30% van de bevolking in de
Europa en de VS reeds immuun was voor Covid-19, nog voordat hier zelfs maar het eerste ofﬁciële
geval werd gemeld. Ook dit feit wordt genegeerd. Tel daarbij de vrijwel onkwetsbare jonge bevolking op,
plus het aantal mensen dat (zogenaamd) al besmet zou zijn maar niet of nauwelijks ziek werd, en je
hebt (bijna) groepsimmuniteit. Desondanks wordt er glashard gelogen dat 90% of meer van de mensen
nog steeds ‘besmet’ kunnen worden.
Covid-19 ziekenhuisopnames, IC-opnames, sterfgevallen – in niet één land is er iets bijzonders aan de
hand als de cijfers worden afgezet tegen een normale seizoensgriep, die ieder jaar vanaf september
steevast een enorme toeloop naar de ziekenhuizen veroorzaakt. In het zogenaamd keihard geraakte
Groot Brittannië, dat nu inderdaad in een nieuwe strenge lockdown gaat, staat corona van alle virussen
van de afgelopen 27 jaar maar op de 8e plaats. Het aantal doden door luchtweginfecties was in oktober
zelfs aanmerkelijk lager dan normaal.
Wat er wèl aan de hand is, en wat op uiterst kwaadaardige wijze nu zelfs een ‘tsunami’ wordt genoemd,
is een PCR-test ‘pandemie’, die in werkelijkheid helemaal niets zegt over het werkelijke aantal corona
besmettingen, en al helemáál niet over het aantal infectueuzen en zieken. Met dit met afstand grootste
volksbedrog van de 21e eeuw wordt onze hele samenleving en economie nu onderworpen aan de
meest onzinnige en schadelijke maatregelen ooit.
44.000+ wetenschappers: ‘Beleid is verwoestend voor volksgezondheid’
Onder andere deze feiten worden vermeld in de Great Barrington Declaration, die door drie professoren
van de gerenommeerde Oxford, Harvard en Stanford universiteiten werd opgesteld, en al door meer dan
44.000 wetenschappers, artsen, andere medici en experts, waaronder Nobelprijs winnaar dr. Michael
Levitt, werd ondertekend. In deze verklaring wordt het beleid zoals dat in het Westen wordt gevoerd met
de grond gelijk gemaakt.
‘Het huidige lockdown beleid veroorzaakt op de korte en lange termijn verwoestende effecten voor de
volksgezondheid,’ zoals meer slachtoffers door hartkwalen, kanker en psychische aandoeningen,
waardoor het aantal doden de komende jaren fors zal oplopen (waarvan er velen valselijk óók als ‘Covid’
in de statistieken terecht komen). Scholen dichthouden en leerlingen zoveel mogelijk thuis onderwijs te
laten volgen wordt ‘ernstig onrecht’ genoemd. ‘Als deze maatregelen overeind blijven tot er een vaccin
is (zoals ook de Nederlandse regering heeft besloten – X.), zal er onherstelbare schade worden
veroorzaakt, waarbij de minder bedeelden disproportioneel zullen worden getroffen.’
‘Keer terug tot gezond beleid: groepsimmuniteit’
De tienduizenden wetenschappers wijzen er terecht op dat Covid-19 eigenlijk alleen voor de ouderen
(van boven de 70) gevaarlijk is, in ongeveer dezelfde orde als een ﬂinke griep. ‘Voor kinderen is Covid19 minder gevaarlijk dan veel ander letsel, inclusief inﬂuenza.’ Daarom roepen de experts de overheid
op onmiddellijk terugkeren tot gezond beleid dat is gericht op groepsimmuniteit.
‘Totdat dit doel is bereikt moet de mortaliteit en de sociale schade worden geminimaliseerd. De meest
normale manier om dat te bereiken is door degenen die minimaal risico lopen door te laten gaan met
hun levens en via natuurlijke besmetting immuniteit tegen het virus op te laten bouwen, terwijl we
degenen die het hoogste risico lopen beter beschermen.’ (1)
Oud-opperrechter: ‘Collectieve hysterie en overheidswaanzin’
Maar regering en overheden, ook de Nederlandse, negeren dit formidabele, nog altijd groeiende
collectief van wetenschappers. In plaats daarvan vertrouwen ze op hun eigen kleine clubje met steeds
dezelfde, welhaast verafgode, maar totaal incompetente en ontkrachte adviseurs, die door de media
dag na dag in de schijnwerpers worden gezet, en zonder enige tegenspraak hun aan terrorisme
grenzende angst over het nog immer goedgelovige, slaafs volgende volk mogen uitkotsen.


Lord Jonathan Sumption, een voormalige Brits opperrechter, herhaalde afgelopen week waarmee hij al
in het begin van de corona crisis opzien baarde (zie ook ons artikel van 4 april), namelijk dat dit voor
ruim 99% van de mensen ongevaarlijke virus nationaal en internationaal wordt misbruikt voor de
ongrondwettelijke, illegale oprichting van een totalitaire politiestaat.
‘Het gemak waarmee de mensen in maart 2020 konden worden geterroriseerd om hun basis vrijheden
op te geven, die fundamenteel zijn voor ons bestaan, kwam voor mij als een schok… In de hele
geschiedenis is dit de meest heftige ingreep in de persoonlijke vrijheid… Ik geloof dat de geschiedenis
hier op zal terugkijken als een monument van collectieve hysterie en overheidswaanzin.’ (2)
Xander

(1) Electroverse
(2) The Guardian
Afbeelding: social media meme
Zie ook o.a.:
31-10: Aangenomen spoedwet verandert Nederland in permanente klimaat-virus dictatuur
29-10: Bewustzijnsdeskundige: Corona beleid is typerend gedrag van psychopaten
28-10: ‘Wordt Italië het eerste land dat protesten tot terrorisme verklaart en leger inzet tegen eigen
volk?’ ( / Recht en plicht tot verzet als land wordt bezet)
26-10: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’
18-10: ‘Ongegrond aanjagen van angst maakt dit kabinet tot een terreurorganisatie’ (Sven Hulleman)
16-10: Zorg komt in opstand tegen corona hoax: 87.000 Nederlandse artsen en verplegers weigeren
vaccin
14-10: (/ Mondkapje komt neer op het proberen tegen te houden van fruitvliegjes met kippengaas, en
beschermt noch jezelf, noch anderen’)
14-10: Zweden heeft zonder lockdown en zonder mondkapjes laagste sterftecijfer van Europa
09-10: Hoax wordt steeds groter: CDC geeft in document toe geen meetbaar virus te hebben
08-10: Meer dan 7000 wetenschappers en artsen roepen op corona maatregelen onmiddellijk te
beëindigen
27-09: Finse topeconoom waarschuwt dat tweede lockdown ‘totale economische vernietiging’
betekent (/ ‘Tijdens systeemcrisis 2020-2022 wordt welvaart, veiligheid en zekerheid weggevaagd,
gevolgd door nieuwe Depressie tot 2025-2027’)
26-09 Corona beleid scheurt families en vrienden uit elkaar, precies zoals in DDR werd gedaan
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar
zijn’
20-09: Jurist Jeroen Pols legt uit dat het Nederlandse volk met de Spoedwet feitelijk vogelvrij wordt
verklaard
17-09: (/ Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun
beschaving nadert’)
04-04: Britse oud-opperrechter ziet ‘een hysterisch verval naar een politiestaat’
*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum verder
te praten.



