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De Nathalie-zaak - een oproep tot donaties
Allereerst wil ik een verzoek inwilligen en verwijzen naar een oproep tot donaties in verband met
de zogenaamde "Nathalie-zaak". Het gaat om een geval van georganiseerd en ritueel misbruik dat
hier in de directe omgeving van het Goetheanum enkele maanden geleden bekend werd. Wat hier
ongewoon is, is de openheid en duidelijkheid waarmee het in de publieke media wordt gemeld.
De situatie van het slachtoffer is, zoals zo vaak, catastrofaal. Volgens de rapporten is er ook sprake
van een aanhoudende falen van de kant van de autoriteiten en is er een gebrek aan middelen voor
de noodzakelijke hulp. Kirsten Juel heeft de belangrijkste feiten in het huidige nummer van KERNPUNKTE samengebracht met vele citaten uit de publieke pers. Via de volgende link kunt u een uittreksel downloaden van de actuele uitgave van "KERNPUNKTE", die voor deze nieuwsbrief beschikbaar werd gesteld (https://wtg-99.com/Kernpunkte_15_Nathalie). De giften worden verzameld in
het kader van een croudfunding en op deze website vindt u meer informatie: https://wemakeit.
com/projects/hilfe-fuer-nathalie. Wees op de hoogte van deze gebeurtenissen, want het is zeker
slechts het topje van de ijsberg die ons waarschijnlijk de komende jaren nog bezig zal houden.

Over de huidige corona situatie - vaccinatie
In Duitsland lijken de mensen letterlijk in paniek te raken en gek te worden tegen de actuele ontwikkeling. De overeenkomstige mededelingen van AngelaMerkel (https://youtu.be/bRCcziEr37c)
en Karl Lauterbach sind indrukwekkend (tv.de/mediathek/videos/panorama/Haben-Kontrolleüber-Pandemie-verloren-artikel22224826.html). Maar het wordt steeds ondraaglijker om met trucs
en leugens te proberen angst en paniek bij de bevolking te blijven aanwakkeren en, zo kan men
aannemen, de bereidheid tot inenting te vergroten. Als men echter kijkt naar de huidige aankondigingen, is het onduidelijk wat de vaccinatie eigenlijk zou moeten opleveren. Er is gezegd dat ook
gevaccineerde mensen kunnen worden besmet en ook zelf anderen zouden kunnen besmetten.
(Karl Lauterbach in een interview: https://youtu.be/nO0p3kWRido). Het is opmerkelijk dat men niet
weet of het infectieproces sowieso door de vaccinatie wordt onderbroken! Hoe wordt dan ooit de
algemene-immuniteit bereikt? In dit opzicht is het consequent als men erop wijst dat de maatregelen ook bij vaccinatie zullen blijven bestaan, ook voor gevaccineerden! Het ergste is echter hoe onzorgvuldig men met de gezondheid van de bevolking om wil gaan. Helaas is het niet mogelijk om
hier in detail op dit alles in te gaan; ik raad u aan om in ieder geval enkele van de videos van het Corona-comité, met name nummer 30, met professor Stefan Hockerz te bekijken. De hele sessie is erg
lang, het gedeelte met Stefan Hockertz begint om 3:04:00 (https://youtu.be/fBtPbyvAgFI?t=11043).
En hier is een artikel dat gebaseerd is op de uiteenzettingen:
https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/professor-hockertz-warnt- menschenexperimenten-durch-corona-impfung-a3397376.html
Het is duidelijk dat de stemmen tegen de vaccinaties luider worden, hier een video, waarin verschillende artsen van over de hele wereld zich uiten: https://2020news.de/internationale-aerzteraten- dringend-von-der-impfung-ab/
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Over de Drosten PCR-test
Wat de Duitse regering en haar hoofdadviseur Christian Drosten, die waarschijnlijk nog nooit een
menselijke patiënt heeft gehad en wiens academische reputatie in twijfel wordt getrokken, wordt
in dit artikel duidelijk gemaakt:
https://2020news.de/drosten-pcr-test-studie-rueckzugsantrag-gestellt-wegen-wissenschaftlichefehler-en massale belangenverstrengeling/
Er zouden nog meer massale belangenconflicten ontstaan als de laatste bevindingen zouden
wordenbevestigd:
https://2020news.de/impfopfer-als-corona-false-flag/

Angst en paniek zaaien - ten koste van alles?
Op dit moment worden de maatregelen gerechtvaardigd door de dreigende ontwikkelingen,
maar wat is er zo ongewoon aan de huidige situatie in vergelijking met eerdere griepgolven?
Angela Merkel vermeldt in haar emotioneel volledig overdreven toespraak dat 590 sterfgevallen
per dag (vanaf 9 december 2020) onaanvaardbaar zijn. Hoeveel van deze 590 echt stierven aan
COVID-19 of überhaupt ziek waren, blijft onduidelijk. Dit zal waarschijnlijk slechts een fractie zijn
van deze 590 en het is net zo onduidelijk hoeveel van deze zogenaamde Covid-19 sterfgevallen als
het ware "extra" zijn gestorven, dat wil zeggen dat ze een werkelijke overmaat aan sterfte vertegenwoordigen. De cijfers schommelen van dag tot dag en als men het gemiddelde van de laatste
7 dagen neemt, komt men op 332 sterfgevallen per dag. Ervan uitgaande dat dit inderdaad "extra"
sterfgevallen zijn, zou dit betekenen dat het sterftecijfer 13% bedraagt (in Duitsland sterven dagelijks gemiddeld zo'n 2600 mensen). Dat klinkt veel, maar: in tijden van griepgolven is dit normaal en
is het zeker geen piekwaarde. In 2017 en 2018, over een periode van respectievelijk 9 en 7 weken,
waren dat respectievelijk meer dan 15% en op de piek 32% en 46%. Kijk naar de cijfers (https://wtg99.com/Sterbstatistik_112020), we zijn nog ver verwijderd van een dergelijke ontwikkeling, omdat,
zoals reeds vermeld, het aantal vermeende COVID-19 sterfgevallen dat dagelijks wordt gecommuniceerd niet de overtollige sterfte vertegenwoordigt. Het is duidelijk dat een situatie die niet eens
overeenkomt met een griepgolf hier wordt gebruikt om angst en paniek te zaaien. En het geheel
wordt emotioneel geladen door te suggereren dat de maatregelen nodig zijn zodat deze kerst niet
de laatste is met grootmoeder en grootvader. Er is eigenlijk nauwelijks iets feitelijks aan deze toespraak van Angela Merkel.

Ja, maar de ziekenhuizen worden overspoeld, toch?
Dat is gedeeltelijk waar, maar slechts gedeeltelijk. Vooral: hoe kort is het geheugen, want het is
heel normaal dat ziekenhuizen tijdens griepepidemieën overbelast zijn, maar in het verleden is niemand er echt van overstuur geraakt en is het openbare leven zeker niet stilgelegd. Hier vindt u een
compilatie van persberichten van de afgelopen jaren (links naar deze persberichten vindt u hieronder). En hoe is het nu echt? Nemen we nota van de volgende kop: "Pandemie van de eeuw"? Klinieken
melden minder longontsteking en luchtwegaandoeningen dan in het voorgaande jaar" (https://de.rt.
com/inland/110313-trotz-corona-kliniken-melden-weniger/) De situatie in de ziekenhuizen is zeker
kritiek, maar er is een gebrek aan personeel! (https://www.heise.de/tp/features/KrankenhaeuserZahl-der-Intensivbetten-ist-schon-vor-Corona-angestiegen-aber-das-Personal-ist-knapp-4924053.
html). Dit is een gevolg van het verkeerde privatiseringsbeleid. Prof. Stefan Homburg publiceert
3

herhaaldelijk actuele cijfers over de bezetting van de intensive care units:
https://nitter.tedomum.net/SHomburg?cursor=HBaAwLHl4YzA%2BiQAAA%3D%3D
Zoals ik al zei, komt overbelasting steeds weer voor, en er zijn regionale verschillen, maar die zijn
er altijd geweest, bijvoorbeeld
https://www.youtube.com/watch?v=5HXZ3UHp8-k en hier is een samenvatting.
https://wtg-99.com/ueberlastete-kliniken/

Je weet helemaal niet waar de infecties vandaan komen...
Eind oktober, ter gelegenheid van de aanscherping van de maatregelen vanaf 1 november 2020,
kondigde Angela Merkel aan dat in 75% van de gevallen van besmetting niet bekend was hoe deze
tot stand kwamen. Sindsdien is dit kennisniveau gedaald. Karl Lauterbach kondigde aan dat van zes
infecties dit slechts van één bekend is, dat wil zeggen dat slechts 16% van de infecties achterhaald
kan worden en dus dat 84% van de gevallen dit niet zo is! Dat is een daling van deze kennis van een
ongelofelijke 70%! We hebben dus geen idee hoe de infecties ontstaan en hebben op basis van
deze onwetendheid maatregelen genomen die noch nieuwe bevindingen, noch een herkenbaar
voordeel hebben opgeleverd? En nu is er nog minder bekend, de "nevenschade" is inmiddels zeker
hoger dan het vermeende voordeel, en toch worden juist die maatregelen die tot nu toe niet hebben geholpen, aangescherpt.

Lockdowns volgens WHO "Verschrikkelijke globale catastrofe"!
De WHO verklaarde in oktober dat lockdowns een "vreselijke wereldwijde catastrofe" hebben
veroorzaakt. Volgens de VN hebben lockdowns 1,6miljard mensen bedreigd met het acute verlies
van hun levensonderhoud en 150 miljoen kinderen met acute armoede. Werkloosheid, faillissementen en psychologische problemen hebben wereldwijd een recordhoogte bereikt. De Duitse
regering heeft echter ook verklaard dat zij geen op bewijs gebaseerde kennis heeft dat een lockdown enige invloed heeft op de incidentie van de infectie (https://wende-2020.com/documents/
Keine_Evidenz_x.mp4). Angela Merkel baseert haar vraag naar een nieuwe, harde lockdown op
een papier van de Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Dit document is ondertussen zwaar
bekritiseerd (ziehier: https://reitschuster.de/post/pseudo-wissenschaft-fuer-den-lockdown/).
"Deze uitspraak is in strijd met de principes van wetenschappelijke en ethische eerlijkheid" - aldus de vernietigende kritiek van een Leopoldina wetenschapper van het papier uit eigen huis,
dat slechts vier en een halve bladzijde inhoud omvat en nu het lot van 83 miljoen mensen in Duitsland bepaalt (ziehier: https://reitschuster.de/post/widerstand-in-der-leopoldina-gegen-lockdownpapier/). En zowel Angela Merkel als Karl Lauterbach hebben duidelijk aangegeven dat men geen
idee heeft hoe het infectieproces verloopt. Daar is al op gewezen.

Covid-19 is klinisch niet vast te stellen...
Eén ding mag niet worden vergeten: Er is geen duidelijk klinisch beeld van Covid-19 en daarom is
deze ziekte klinisch, (d.w.z. niet te diagnosticeren door symptomen)! Het is niet mogelijk om het te
onderscheiden van andere luchtwegaandoeningen op basis van de symptomen! Dit blijkt al uit de
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definitie van de RKI, volgens welke Covid-19 een luchtwegaandoening van enige ernst is. Hoe moet
men het kunnen onderscheiden van bijvoorbeeld influenza, rhinovirussen, parainfluenza, adenovirussen, coronavirussen, respiratoir syncytiaal virus? Deze ziekten hebben allemaal min of meer dezelfde symptomen! En hoe is het verschil met atypische longontsteking en mogelijke infecties met
ziekenhuiskiemen? Aangezien het volledige genoom van het virus nog onbekend is, zijn PCR-tests
mogelijk niet geschikt voor diagnoses en zelfs niet goedgekeurd voor dit doel! En de casusnummers, die ons dagelijks worden voorgelegd, zeggen helemaal niets over hoeveel van degenen die
positief getest zijn, feitelijk ziek zijn!
Het zal interessant zijn om te zien hoe deze waanzin zich zal ontwikkelen en wat de bevolking
zal kunnen dragen of bereid is te dragen, niet alleen in Duitsland. Misschien is het net als in het
voorjaar: op dat moment werd de lockdown afgekondigd toen de golf al dagen duidelijk was afgenomen. En waarschijnlijk zal nu weer worden beweerd dat de teruggang een gevolg is van de
maatregelen - opnieuw zonder enig evidentie en zonder enig wetenschappelijk bewijs. Men kan
daar werkelijk benieuwd naar zijn.
Ik heb een compilatie van wat Rudolf Steiner over deze infectieziekten te zeggen heeft in voorbereiding. Meer hierover in een volgende brief.
Met advents groeten,
Thomas Heck
Dornach,
13 december 2020

Bron: https://wtg-99.com
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