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De misleiding 
 

Helaas leven we in een tijd waarin mensen die iets anders verkondigen dan de overheid, geïntimideerd 

en gecensureerd worden. Wakkere mensen weten gelukkig dat wanneer machthebbers dit soort 

praktijken gaan toepassen, dit eigenlijk een teken is dat er zaken gaande zijn die het daglicht niet 

kunnen verdragen. De duisternis haat het licht en als zaken niet bekend mogen worden, is dat vaak 

een teken van duistere praktijken. Adolf Hitler heeft ooit gezegd: ‘Wat een geluk voor de leiders dat 

de mensen niet nadenken’. Hoe meer overheden willen dat we niet zelf nadenken, hoe beter we onze 

ogen juist moeten open houden en wel moeten nadenken. Dat noemen we ‘waakzaamheid’. 

 

Het virus 

COVID-19 bestaat echt. Echter, ondanks dat de Nederlandse bevolking op grote schaal angst is 

aangejaagd, zijn de sterftecijfers van dit virus vergelijkbaar met die van de griep. Dat er toch zulke 

draconische maatregelen zijn genomen, is voor veel mensen al voldoende reden om zich grote vragen 

te stellen over wat er in werkelijkheid gaande is. Er zijn voldoende aanwijzingen dat het virus door 

mensenhanden gemaakt is, waardoor de vraag rijst of dit geen onderdeel is van iets veel groters. 

 

De prijs 

De prijs die we als land moeten betalen voor de maatregelen met betrekking tot COVID-19, is immens. 

Sommigen spreken al over bedragen richting de honderd miljard euro. Hoewel de overheid dit 

vrijmoedig uitgeeft, zal het wel terugbetaald moeten worden door de bevolking, terwijl velen van hen 

nu al economisch zwaar onder druk staan. Veel van die lasten zullen voor rekening komen van de 

jongere generaties. De schepping leert dat ouderen zich horen in te zetten om jongeren een kans te 

geven. Nu gebeurt precies het omgekeerde: de toekomst van jonge mensen wordt opgeofferd voor 

mensen die al de gezegende leeftijd van tachtig jaar en ouder hebben mogen bereiken. 

 

Het bedrog 

De maatregelen die onze vrijheid, waardigheid en welvaart afnemen worden gerechtvaardigd door de 

zogenaamde ‘besmettingscurve’. Deze curve zou deze naam nooit mogen krijgen. Een test die dood 

virusmateriaal niet kan onderscheiden van levend virusmateriaal, kan niet zeggen of iemand ziek of 

besmettelijk is. Een positieve test kan net zo goed betekenen dat het virus al lang is overwonnen door 

het lichaam zelf en geen enkel risico meer vormt. Zodra we stoppen met ons te laten testen, is de crisis 

voorbij en zien we waarschijnlijk geen verschil meer met een normale griep. Mensen die het bedrog in 

de PCR-test aan het licht brengen op grond van wetenschappelijke argumenten, worden 

geïntimideerd, zelfs door onze eigen krijgsmacht. 

 

Het letsel 

Omdat de PCR-test niet geschikt is als diagnostisch middel, worden veel patiënten en artsen op het 

verkeerde been gezet over de daadwerkelijke oorzaak van klachten. Het ligt voor de hand dat veel 

patiënten niet de juiste behandeling krijgen, doordat verkeerde diagnoses worden gesteld. Waar 

mensen schuldgevoel wordt aangepraat door foto’s van mensen die zogenaamd ziek zouden zijn door 

COVID-19, is de situatie juist andersom. Degenen die zouden moeten weten dat de PCR-test niet 

geschikt is en meewerken aan het instandhouden van deze testmethode, dragen bij aan het in stand 

houden van onzorgvuldig medisch handelen. 

 

De vernedering 

De mondkapjesplicht is op grond van bovenstaande al onterecht ingevoerd. Daarnaast geeft de 

wetenschap eerder onderbouwing voor het afschaffen van de mondkapjesplicht dan voor het 

opleggen ervan. De overheid heeft eigenlijk ook geen argumenten en verschuilt zich achter haar eigen 

bevolking. Eerst wordt de bevolking onterecht angst en schuldgevoel aangepraat en vervolgens zeggen 

onze ‘leiders’ dat de bevolking de mondkapjes gewild heeft. Dit is natuurlijk heel zwak en heeft niets 
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met leiderschap te maken. Mondkapjes beschermen niet tegen virale infecties. Daarnaast leidt het 

gebruik al in korte tijd tot een sterk verhoogde inname van koolstofdioxide. Koolstofdioxide is een 

afvalstof van het menselijk lichaam en het is dus ook niet vreemd dat veel mensen juist 

gezondheidsklachten krijgen door het gebruik van mondkapjes. 

 

De chantage  

Wat de machthebbers vooral lijken te willen, is het op grote schaal injecteren van mensen met een 

experimenteel vaccin. Door het idee dat mensen hun vrijheid weer terug krijgen en misschien wel extra 

geld krijgen als ze gevaccineerd worden, worden mensen eigenlijk gechanteerd. Het huidige 

vaccinatiebeleid zou nooit goedgekeurd mogen worden: 

 

• de vaccins zijn ontwikkeld binnen een extreem korte termijn in vergelijking met andere vaccins 

• mRNA vaccinaties zijn nog nog nooit eerder goedgekeurd voor mensen en deze aanpak 

benadert de grens van het genetisch modificeren van mensen 

• mensen die in geen enkel opzicht tot de risicogroep behoren worden onder druk gezet om zich 

toch te laten vaccineren 

• de data op basis waarvan conclusies worden getrokken zijn niet toegankelijk en niet inzichtelijk 

• de mate van risico die genomen wordt is volstrekt onduidelijk 

• vaccinfabrikanten zijn op grote schaal gevrijwaard voor aansprakelijkheid voor letsel. 

Dit alles zou al voldoende moeten zijn om allemaal ‘néé’ te zeggen tegen deze vaccins, compleet los 

van individuele principiële standpunten over vaccinaties in algemene zin.  

 

De misdaad 

Het vaccinatiebeleid schendt de ‘Neurenberg code’, die na de Tweede Wereldoorlog is opgesteld om 

de mensheid te beschermen tegen medische experimenten. Hierbij een aantal punten uit deze code. 

 

De vrijwillige toestemming van het menselijke subject is absoluut essentieel. 

Doordat vrijheid en welvaart gekoppeld worden aan het ondergaan van een vaccinatie, kan van 

‘vrijwilligheid’ geen sprake meer zijn. Het idee dat mensen die misleid en gechanteerd worden, nog 

‘vrijwillig’ beslissingen kunnen nemen, is moreel verwerpelijk.  

 

Het experiment moet zo zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor het welzijn van de 

samenleving, niet te verkrijgen is met andere methoden of studiemiddelen, en niet willekeurig en 

onnodig van aard. 

Voor mensen die niet tot de risicogroep behoren, is het vaccin absoluut onnodig. Er is geen enkel 

voordeel voor hun gezondheid dat het risico van een experimenteel vaccin kan rechtvaardigen. 

 

Het experiment moet zo worden uitgevoerd dat alle onnodig lichamelijk en geestelijk lijden en letsel 

wordt voorkomen. 

Als fabrikanten zo zeker waren van de onschuld van de vaccins, waarom zijn ze dan op grote schaal 

gevrijwaard van aansprakelijkheid? 

 

Het te nemen risico mag nooit groter zijn dan dat bepaald door het humanitaire belang van het 

probleem dat door het experiment moet worden opgelost. 

Het in gevaar brengen van de gezondheid van miljarden mensen kan nooit en te nimmer als 

‘humanitair belang’ worden beschouwd. Sterker nog, de sterftecijfers voor COVID-19 geven geen 

enkele aanleiding om een groot deel van de bevolking te vaccineren. Er zijn veel aanwijzigingen dat 

wat de regering de bevolking wil laten injecteren, helemaal niet bedoeld is voor de bescherming van 

gezondheid, maar voor iets heel anders.  
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De oproep 

Om reden van bovenstaande, roepen wij een ieder op om buitengewoon terughoudend te zijn met 

onderwerping aan de maatregelen die door de overheid op onwetenschappelijke gronden zijn 

uitgerold. Voor ons betekent dit concreet: 

• We laten ons en onze kinderen nooit testen met een PCR-test. Hoe meer uitgevoerde testen, 

hoe meer misleiding. Hoe minder uitgevoerde testen, hoe eerder de crisis voorbij is. 

• We bieden maximaal weerstand aan het gebruik van mondkapjes, omdat mondkapjes niet 

helpen en voor ons slechts dienen als symbool van onderdrukking en volgzaamheid. 

• We laten ons en onze kinderen nooit en te nimmer vaccineren met een COVID-19 vaccin. 

Wijsheid leert ons dat er voor alles een tijd is. Er is een tijd voor gehoorzaamheid, maar ook een tijd 

voor ongehoorzaamheid. Blinde gehoorzaamheid aan de overheid heeft in de Tweede Wereldoorlog 

ook heel veel leed veroorzaakt. Wijsheid is ook het herkennen van de tijd waarin we leven en het 

nemen van beslissingen in overeenstemming daarmee. Een ieder die overtuigd is van het bedrog is vrij 

om bezwaar te maken bij overheden en instanties op welke manier dan ook. Er zijn steeds meer 

mensen die wakker worden en opstaan. Iedereen zal vroeg of laat moeten kiezen waar hij of zij staat 

in deze crisis. 

 

Voor degenen die open staan voor bovenstaande en interesse hebben in de achtergronden, zullen 

binnenkort nog drie delen verschijnen: Deel II - De machthebbers, Deel III - De Almachtige en Deel IV 

- De aanmoediging. 

 

Voor verder onderzoek: 

https://gezondverstand.eu/archief/ 

https://www.stopworldcontrol.com/nl/artsen/ 

https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2020/12/03/ex-phizer-vice-president-mike-yeadon-de-

pandemie-is-allang-voorbij-er-is-groepsimmuniteit/ 

https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2020/11/14/mondmaskers-geven-wel-hypercapnie-

door-dr-hilde-de-smet/ 

https://www.cafeweltschmerz.nl/ 
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