
Hoofdredacteur grootste Europese krant
vraagt vergeving voor Covid

angstpropaganda

—————————————————————————————————————————————–

Regering ‘heeft massa onschuldige zielen op zijn geweten’ – ‘Geloof hun leugens niet’ als overheid en
media met nieuwe alarmistische verklaringen komen

—————————————————————————————————————————————–

De hoofdredacteur van de grootste krant van Europa, het Duitse Bild, heeft het publiek voor de camera
vergeving gevraagd voor de angstpropaganda over Covid-19. ‘We hebben onze kinderen ervan
overtuigd dat ze hun oma zouden vermoorden als ze het zouden wagen te zijn wat ze zijn: kinderen. Of
als ze hun vrienden zouden ontmoeten. Niets van dit alles is wetenschappelijk bewezen.’ Hij
waarschuwde de regering dat die met de harde lockdowns maatregelen de geschiedenisboeken zal
ingaan als leiders die ‘een massa onschuldige zielen op hun geweten zullen hebben.’

De berichtgeving in Bild ‘is als vergif’ geweest, zo gaf hoofdredacteur Julian Reichelt (foto (2)) voor de
camera toe. Het heeft kinderen ‘het gevoel gegeven dat jullie een dodelijk gevaar voor de samenleving
waren,’ met inmiddels over de hele wereld aangetoonde zeer schadelijke psychologische gevolgen, en
in veel landen een fors gestegen aantal zelfmoorden.

‘Vergeef ons dat dit beleid jullie anderhalf jaar lang tot slachtoffers heeft gemaakt’

‘Aan de miljoenen kinderen in dit land waar onze samenleving verantwoordelijk voor is, wil ik hier
betuigen wat noch onze regering, noch onze kanselier jullie durft te vertellen. Wij vragen jullie om ons te
vergeven. Vergeef ons voor dit beleid dat jullie anderhalf jaar lang slachtoffers heeft gemaakt van
geweld, verwaarlozing, isolatie en eenzaamheid.’

‘We hebben onze kinderen ervan overtuigd dat ze hun oma zouden vermoorden als ze het zouden
wagen te zijn wat ze zijn: kinderen. Of als ze hun vrienden zouden ontmoeten. Niets van dit alles is
wetenschappelijk bewezen. Als een staat de rechten van een kind afpakt, moet deze bewijzen dat het
kind daarmee tegen concreet en onmiddellijk gevaar wordt beschermd. Dat bewijs is nooit geleverd.
Het is vervangen door propaganda waarmee het kind als een vector van de pandemie is gepresenteerd.’

‘Geloof hun leugens niet’

Reichelt wees ook op het feit dat experts met andere, gematigdere standpunten ‘nooit werden
uitgenodigd om aan tafel te komen zitten’. De hoofdredacteur drong er bij iedereen op aan ‘niet deze
leugens’ te geloven als de overheid en media weer eens met allerlei alarmistische verklaringen komen
(over varianten, (fake) ‘besmettingen’, etc.).

De topman van de krant, die met 1,24 miljoen exemplaren de grootste in Europa is, riep de autoriteiten
op om scholen en sporthallen meteen weer te openen, en waarschuwde de politici dat zij met hun
harde lockdown maatregelen de geschiedenisboeken zullen ingaan als leiders die ‘een massa
onschuldige zielen op hun geweten zullen hebben.’

Duitsland en ook Nederland worden in keiharde dictatuur veranderd

Tienduizenden demonstranten die in Berlijn protesteerden tegen de invoering van vaccinatiepaspoorten
en het discrimineren en uitsluiten van ongevaccineerden werden snoeihard door de politie aangepakt.
De schokkende beelden deden niet onder voor de hardste fascistische dictaturen die er ooit op deze
planeet zijn geweest. Dat noopte VN Speciale Rapporteur voor Martelpraktijken Nils Melzer ertoe om
ooggetuigen te vragen zich te melden voor een eventueel officieel onderzoek naar ernstige
mensenrechtenschendingen.
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Onlangs bleek dat de Duitse inlichtingendienst anti-lockdown demonstranten monitort en bespioneert,
omdat die onderdeel zouden vormen van een ‘complot’ om de maatschappij te ‘ontwrichten’. De
Nederlandse Tweede Kamer nam onlangs een wet aan waarmee voortaan alle andere meningen en
tegengeluiden als ‘maatschappij ontwrichtend’ kunnen worden aangepakt. Dat was het zoveelste
bewijs dat ook ons land door onze eigen bestuurders in een totalitaire fascistische dictatuur wordt
veranderd.
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Zie ook o.a.:

2020: 
12-12: Docu ‘Covid-19 – The System’: ‘Documenten bewijzen dat media opdracht van regering kregen
om angst te zaaien’

*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.
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