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De afgelopen twintig jaar hebben een aantal pandemieën voor veel angst gezorgd. De
varkensgriep (H1N1) in 2009 ligt bij velen nog in het geheugen, er zouden miljoenen
slachtoffers gaan vallen, hetgeen niet gebeurde. Ook bij andere virusuitbraken zoals
Zika, SARS, MERS bleek dat de wetenschap het volledig verkeerd had ingeschat
waardoor regeringen achteraf volkomen onnodige excessive maatregelen hebben
genomen, zoals massale inenting-campagnes. Die epidemieën veroorzaakten
geen grote aantallen slachtoffers, althans veel minder dan ‘gewone’ influenza
epidemieën, maar maatschappelijk effect hadden ze zeker wel, zowel economisch en
psychologisch.
Bij elke epidemie of pandemie wordt ons verteld dat het nu om ‘een hele nieuwe
ziekte gaat’ en je dus geen vergelijking kan trekken. Maar wanneer je wat verder
informeert dan zijn er toch duidelijke overeenkomsten. Ook nu komt officiële
berichtgeving niet overeen met de bevindingen van experts als virologen en
epidemiologen, en ook nu zien we dezelfde angst-campagnes. Het wil natuurlijk niet
zeggen dat er geen reden tot bezorgdheid is, maar het belangrijkste is dat de mens
correct en duidelijk geïnformeerd wordt. Dit gebeurt echter niet. De manier waarop
de media de mens bombardeert is ongezond. Het angst zaaien van de media zorgt
voor irrationeel handelen.
Angst kan werkelijk ziekmakend zijn. Dat gedachten een effect op lichaam en
gezondheid kunnen hebben is wetenschappelijk bewezen. In de medische wetenschap
is placebo een veel gebruikte behandelmethode. Hoe sterk gedachten de fysieke
gesteldheid kan beïnvloeden is bijvoorbeeld te zien bij schijnzwangerschap. Een
vrouw kan alle symptomen hebben van de zwangerschap zonder zwanger te zijn. De
hoofdoorzaak van schijnzwangerschap is dat men té bewust bezig is met zwanger
worden. Het is dus ook aannemelijk dat iemand die constant bezorgd is om een
bepaald ziekte te krijgen ook ook werkelijk ziek zal worden.
Angst is een veelgebruikt machtsmiddel en het kan tevens een bron van inkomsten
zijn. Volgens de epidemioloog Tom Jefferson staat er “een hele industrie te wachten
op een pandemie”. Het ziet er naar uit dat we niet lang hoeven te wachten op
verplichte vaccinaties. Iedereen die zijn of haar bezorgdheid hierover uit kan een
reprimande verwachten, en iedere mening die van de officiële berichtgeving afwijkt
wordt als complottheorie gezien. De media en autoriteiten waarschuwen de mensen
zich ‘vooral niet met complottheorieën in te laten’ en men komt met voorbeelden.
Er zijn natuurlijk genoeg bizarre en ongegronde theorieën en hier doet men dan een
greep uit.
Er zijn zeker ook informatiebronnen die serieus genomen moeten worden. Zo stelt
de Chinese overheid dat het coronavirus via Amerikaanse militairen die aan het
World Military Games (gehouden 18-27 October in Wuhan) naar China is gekomen.
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In plaats dit goed te onderzoeken wordt het rapport direct weggehoond als zwakke
poging van de Chinese autoriteiten hun gezicht te redden. Er zijn echter meerdere
studies waaruit blijkt dat het coronavirus niet is terug te leiden naar de voedselmarkt
in Wuhan, zoals een studie gepubliceerd in de Lancet van de Daniel Lucey, specialist
in infectieziekten aan de universiteit van Georgetown. Dan zijn er verscheidene
onderzoeken gedaan door ‘VS vriendelijke’ landen zoals Japan en Taiwan, en men
concludeert dat het ‘Wuhan’ virus een tak is, die alleen in de VS voorkwam. Er zijn
inmiddels meerdere aanwijzingen dat het coronavirus uit de VS komt.
Een andere relevante gebeurtenis waar de media nauwelijks aandacht aan heeft
geschonken is het feit dat in Augustus 2019 het amerikaanse militair biolab in Fort
Detrick is gesloten met als reden het ‘gevaar voor ontsnappen van virussen’. Het
lab Fort Detrick is het grootste ‘biological warfare lab’ in de VS en zoals de naam
zegt, de voornaamste activiteit is biologische oorlogsvoering. Nu is biologische
oorlogsvoering volgens het internationaal ‘Verdrag biologische wapens’ verboden.
Volgens dit verdrag, dat mede ondertekend is door de VS, is ook het ontwikkelen van
biologische wapens verboden.
Een week na de aanslagen van 9/11 ontvingen een aantal senatoren en journalisten
brieven met anthrax. Vijf personen overleden door infectie. De anthrax was terug te
leiden naar Port Dertick. Er werden slechts enkele personen in staat geacht de antrax
brieven te hebben kunnen vervaardigen. Hoofdverdachte was microbioloog Bruce
Ivins, die werkzaam was op het biolab. Voordat de FBI hem kon ondervragen pleegde
Ivins zelfmoord.
Er zijn veel experts die menen dat het biolab niet alleen Antrax maakt, maar dat veel
van de virussen welke zich daar bevinden bio-wapens zijn. Zo is de ziekte van Lyme
vrijwel zeker ontwikkeld als biowapen (zie dit artikel). Dit wil niet zeggen dat het
coronavirus een bio-wapen is.
Er is wel genoeg informatie die grondig onderzoek noodzakelijk maakt. Hoe is het
mogelijk dat dit niet gebeurt? De reden dat het niet gebeurt is wederom dat men
om de een of andere redenen gebruikt maakt van angst. Ten eerste bestaat er de
angst om geridiculiseerd te worden, om te worden neergezet als “complotdenker”.
De grootste angst ligt echter dieper. Het is de angst van de mens om te beseffen dat
regeringen en instituten het tegenovergestelde doen dan wat je zou verwachten dat
ze zouden moeten doen, namelijk het beschermen van burgers. Dit is voor velen
zo’n angstwekkende gedachte dat men hier zich onbewust voor afsluit, hoeveel
feiten en bewijzen er ook zijn. Dit heet cognitieve dissonantie en is een zeer effectief
machtsmiddel. Nu kun je de feiten negeren, de situatie die uit die feiten voorkomt
zal uiteindelijk niet meer te negeren zijn. De grootte van de chaos en ellende die
ons te wachten staat zal afhangen van de tegenwoordigheid van geest, en van de
persoonlijke moed van de mens.
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