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I. MENSWORDING 
 
Beste collega! 

 
Als spoedarts houd ik de vinger aan de pols van de medische actualiteit; anderzijds heb ik in mijn 
leven, zowel persoonlijk als homeopaat en antroposofisch arts, herhaaldelijk de gelegenheid gehad 
mij bezig te houden met de diepere vragen van het mens-zijn. 

 
Gezien het dramatische karakter van de wereldgebeurtenissen heeft dit mij in een positie gebracht 
waarin ik niet langer kan zwijgen.  Ik moet u op de hoogte brengen van de staat van mijn kennis. Al 
het andere zou een mislukking zijn om te helpen in een tijd waarin wij ons midden in deze enorme 
stuiptrekkingen van menselijke ontwikkeling bevinden, van menswording. 

 
 
II. 124. DUITSE MEDISCHE CONFERENTIE 

 
In mei 2021 heeft het 124e Duitse artsencongres de resolutie aangenomen: ... "Het recht op 
onderwijs met kleuter- en schoolbezoek kan alleen worden gewaarborgd in de winter van 2021/2022 
met tijdige COVID-19 vaccinatie". ... "Gelijke deelname aan de samenleving kan alleen worden 
herwonnen door gezinnen met gevaccineerde kinderen." 

 

 Dit leidde tot een golf van verontwaardiging. Tijdens de protestactie "#nichtmeinaerztetag" van de 
vereniging "Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V" spraken ongeveer 90 artsen zich uit met 
kritische videoboodschappen. De video's zijn beschikbaar op de website van de vereniging: 
https://www.individuelle-impfentscheidung.de 

 
Ik heb deelgenomen met een bijdrage, die hier kan worden gedownload: 
https://web.tresorit.com/l/7x5HG#V5uSF-htBFQlAL-P1SLtRg 

 
 
De woorden van mijn toespraak zijn: 

 
"Mijn naam is Andreas Johannes Grüner, ik ben huisarts, spoedarts, homeopaat en antroposofisch 
arts in Halle an der Saale. De laatste 12 jaar heb ik regelmatig en uitgebreid medische spoeddiensten 
gedaan, meer dan 10.000 missies. Ik heb geen pandemie gezien. Maar ik zie wel hoe mensen 
systematisch worden gecontroleerd en gechanteerd door angst en noden. Nu hebben 
vertegenwoordigers van mijn beroepsgroep besloten dat onze kinderen moeten worden ingeënt op 
een manier die niet gevaarlijker kan zijn. Ik weet waarover ik spreek: ernstige vaccinatiecomplicaties 
zijn voor mij in de spoedeisende medische hulp dagelijkse kost sinds het begin van de Corona-
vaccinaties. Geneeskunde hoort thuis in de handen van vrije artsen die alleen gebonden zijn door 
hun kennis en geweten. Ik geloof in de liefde. Ik geloof in de vrije, zelfbeschikkende mens. Ik geloof 
in de onmetelijke, goddelijke genezingskracht die in ieder mens aanwezig is." 
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III. MIJN KIJK OP CORONA 
 
Sinds 2008 werk ik als freelance spoedarts regelmatig 48 tot 72 uur per week op reddingsposten in 
een straal van maximaal 200 km rond Halle. Dit geeft me een representatief beeld van de incidentie 
van ziekte in de bevolking. In de afgelopen twaalf jaar is er, afgezien van de normale 
seizoenschommelingen, geen duidelijk klinisch waarneembare verandering geweest in de frequentie 
en de aard van de voorkomende ziekten. In de maanden na de afkondiging van de pandemie in 
maart 2020 nam het aantal gevallen zelfs af, vermoedelijk omdat de mensen bang waren om in het 
ziekenhuis te worden opgenomen. Ik heb ook een inzicht in de intensive care units van de 
ziekenhuizen waar ik patiënten opneem. Op geen enkel moment waren er daar meer knelpunten 
dan in voorgaande jaren. 

 
Sinds het begin van de Covid-vaccinaties begin 2021 heb ik tijdens mijn bezoeken aan de 
spoedeisende hulp echter ernstige ziekten en sterfgevallen vastgesteld die in nauw verband staan 
met de vaccinatie. 

 
Een echte pandemie wordt gekenmerkt door een aanzienlijk toegenomen aantal zieken en doden 
met een klinisch definieerbaar ziektebeeld in relatie tot een bepaalde periode. Deze criteria zijn niet 
van toepassing op de pandemie die door de WHO is uitgeroepen. Ik citeer hieronder een 
tekstpassage uit mijn opmerkingen: "De WHO had het pandemiebegrip al in 2009 gewijzigd, zodat 
het aantal sterfgevallen als gevolg van een pandemie niet langer een rol speelt. Het enige wat nodig 
is, is dat een ziekteverwekker nieuw is en zich wereldwijd verspreidt, en dan is er al sprake van een 
pandemie. Dus als er een nieuw verkoudheidsvirus opduikt en zich wereldwijd verspreidt, dan is er 
sprake van een pandemie." Ik heb geen echte pandemie gezien. Vanaf ongeveer mei 2020 was ik 
er zeker van dat de "pandemie" een "laboratorium pandemie" was. Dit betekent dat de gepubliceerde 
absolute "infectiecijfers" vrijwel niets te maken hebben met klinisch tastbare, reële ziektepatronen. 
Zij laten alleen zien hoe vaak een test positief uitvalt, zonder dat het testresultaat in verband wordt 
gebracht met het aantal uitgevoerde tests, laat staan dat het verband houdt met de feitelijke 
symptomen. 

 
Wat in 2019, 2020 en begin 2021 werd waargenomen in termen van virale aandoeningen van de 
luchtwegen was in overeenstemming met de gebruikelijke incidentie van atypische longontsteking. 
De ziekte die "Covid-19" wordt genoemd, had in het beste geval een morbiditeit en mortaliteit die 
vergelijkbaar zijn met die van matig-ernstige griepgolven van de afgelopen jaren. Onder de 
verwekkers van virale aandoeningen van de luchtwegen waren er statistisch gezien bijna geen 
griepvirussen in het verkoudheidseizoen 2020/2021. Het is gewoon onmogelijk dat de 
influenzavirussen van de ene dag op de andere vrijwel verdwenen zijn, juist op het moment dat een 
coronaviruspandemie wordt afgekondigd. 

 
De diagnose van ziekten en de vaststelling van doodsoorzaken komen vaak op onzorgvuldige wijze tot 
stand. Ik ben me onder andere bewust van de volgende mechanismen van realiteitsvervorming: Als een 
persoon met reeds bestaande aandoeningen ziek wordt of sterft en een positieve test op Covid heeft, is 
hij ziek geworden of gestorven aan Covid, ongeacht de ernst van zijn reeds bestaande aandoeningen. 
Sterfgevallen door ongevallen met een positieve Coronatest werden ook meegeteld als overleden aan 
Corona. Als een persoon met reeds bestaande aandoeningen ziek wordt of overlijdt na een vaccinatie, 
is niet de vaccinatie de oorzaak, maar de reeds bestaande aandoening, ongeacht hoe nauw het 
verband in de tijd is tussen vaccinatie en ziekte/overlijden. Als voorheen gezonde mensen ziek worden 
of overlijden na vaccinatie, wordt een oorzakelijk verband met de vaccinatie niet in aanmerking 
genomen en wordt een grondig onderzoek naar de doodsoorzaak achterwege gelaten. Er worden veel 
te weinig autopsies verricht om betrouwbare officiële statistieken over doodsoorzaken te kunnen 
opstellen. Speculatieve aantallen zieke/dode mensen "aan of met" Covid worden gebruikt om 
maatregelen op te leggen die mensen ziek maken en doden en economieën verwoesten. In de 
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rechtspraak zou dit neerkomen op een veroordeling tot "de verdachte wordt veroordeeld tot levenslange 
gevangenisstraf omdat hij de moord zou kunnen hebben gepleegd". 
 

 
Het aantal ziekten en sterfgevallen ten gevolge van vaccinatie (vaccinatiecomplicaties) is sinds het 
begin van de Covid-19-vaccinaties wereldwijd explosief gestegen. Het aantal niet-gemelde 
complicaties van vaccinaties is, net als in de afgelopen decennia, nog vele malen hoger. 
Waarschijnlijk wordt maximaal 1% van de vaccinatiecomplicaties in de registers geregistreerd. 

 
Er voltrekt zich een vaccinatiecatastrofe van verwoestende 

proporties. 
 
 
IV. BRONNEN 

 
Duizenden moedige, authentieke en gewetensvolle mensen vanuit alle vakgebieden uit de hele 
wereld hebben de Corona-gebeurtenis vanaf het allereerste begin geobserveerd, geanalyseerd en 
becommentarieerd. 

 
 

1. DR. WODARG 
 
Een van deze rechtschapen mensen is Dr. Wolfgang Wodarg. Hij is longarts, epidemioloog en 
voormalig hoofd van een volksgezondheidsafdeling. Als lid van de Bondsdag heeft hij er in 
2009/2010 mede voor gezorgd dat de gevaarlijke inenting tegen de varkensgriep werd 
tegengehouden, waardoor nog grotere calamiteiten als gevolg van nieuwe gevallen van narcolepsie 
konden worden voorkomen. Aan de hand van de twee interviews die het tijdschrift Rubikon met hem 
heeft gehouden, kan men zich in korte tijd een beeld vormen van de huidige gebeurtenissen. 

 
Wolfgang Wodarg: RUBIKON im Gespräch "Schluss mit der Panikmache" 
(Jens Lehrich und Wolfgang Wodarg am 26.5.2021) 
bitchute 
https://www.bitchute.com/video/uE3KjLVr0GgH/ 
download: 
https://web.tresorit.com/l/DlxsF#5yWeeNPO-iuof8GJ-HlSog 

 

Wolfgang Wodarg: RUBIKON im Gespräch „Die globale Lüge“ 
(Flavio von Witzleben und Wolfgang Wodarg am 19.6.2021) 
bitchute: 
https://www.bitchute.com/video/dI1l9TGksmcB/ 
download: 
https://web.tresorit.com/l/aBluV#qr7huQYudKiiGJqPgsQ1nw 
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2. DUITSE EN INTERNATIONALE BRONNEN 
 
Een van de meest onthullende en uitgebreide bronnen van informatie is het werk van de Stichting 
Corona-Ausschuss. Sinds juli 2020 is de commissie, onder leiding van advocaten, bezig met het 
verzamelen van bewijsmateriaal over de gebeurtenissen rond de Corona-gebeurtenissen. In 
gedetailleerde interviews komen getroffenen en deskundigen uit de hele wereld aan het woord: 

 
• Stiftung Corona Ausschuss, https://corona-ausschuss.de/ 

 

Belangrijke boeken zijn: 
 

• Corona Fehlalarm? - von Sucharit Bhakdi und Karina Reiss - Goldegg-Verlag 
• Corona unmasked - von Sucharit Bhakdi und Karina Reiss - Goldegg-Verlag 
• Falsche Pandemien - von Wolfgang Wodarg - Rubikon-Verlag 
• Virus-Wahn - von Torsten Engelbrecht, Claus Köhnlein, Samantha Bailey, Stefano Scoglio - 

Verlag Books on Demand 
 
Een selectie van verdere informatiebronnen op het internet: 

 
• Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V. 

https://www.mwgfd.de/ 
• Dr. Wolfgang Wodarg, https://www.wodarg.com 
• #wissenschaftstehtauf, https://wissenschaftstehtauf.de/ 
• Great Barrington Declaration, https://gbdeclaration.org 
• Swiss Policy Research, https://swprs.org/ 
• Rubikon, https://www.rubikon.news/ 
• Uncut News, https://uncutnews.ch/ 
• Kla-TV https://www.kla.tv/ 
• KenFM, https://kenfm.de/ 
• Dr. Bodo Schiffmann, https://51grad.org/drschiffmann 

 
 

3. EEN ANDERE COLLEGA, MIJ PERSOONLIJK BEKEND 
 
Een door mij zeer gewaardeerde collega heeft het boek van Wolfgang Wodarg "Falsche Pandemien" 
gerecenseerd (uittreksels): 

 
"Het boek van Dr. Wolfgang Wodarg "Falsche Pandemien", dat op 7 juni is verschenen, telt 414 
bladzijden en kost 20,00 €. Deze man heeft een enorme expertise en overzicht in virologie en 
epidemiologie. Zijn bekwaamheid is niet alleen medisch, maar ook uitmuntend op vele andere 
gebieden. Sinds HIV in het midden van de jaren tachtig, is hij betrokken geweest bij verschillende 
epidemieën en heeft hij deze mede helpen uitwerken. Hij was officier van volksgezondheid in 
Flensburg en een actief lid van de Duitse Bundestag voor het gezondheidsbeleid, hij was actief in 
de EU en leerde de verschillende besluitvormingskanalen en de invloeden van lobbyisten kennen. 
Vanaf de WHO tot aan de individuele zieke, kent hij de realiteit. Hij is een eerlijk mens, strijdt tegen 
corruptie en heeft het welzijn van het volk voor ogen. ... . 

 
Hier zijn een paar sleutelwoorden over zijn verklaringen: 
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1. De WHO had de term pandemie al in 2009 gewijzigd, zodat het aantal door een pandemie 
veroorzaakte sterfgevallen niet langer een rol speelt. Het enige wat nodig is, is dat een 
ziekteverwekker nieuw is en zich wereldwijd verspreidt, dan is er al sprake van een pandemie. Dus 
als er een nieuw verkoudheidsvirus opduikt en zich wereldwijd verspreidt, dan is er sprake van een 
pandemie. 

 
2. De door Prof. Drosten begin 2020 ontwikkelde Corona PCR-test was zo opmerkelijk 
onnauwkeurig dat een deskundigenrapport van november 2020 (mede opgesteld door o.a. Prof. 
Ulrike Kämmerer) 10 ernstige fouten in deze test aan het licht bracht (p. 181 e.v. in Wodarg). Men 
begrijpt niet waarom de WHO deze test onmiddellijk wereldwijd heeft aanbevolen zonder verdere 
verificatie en zonder enige externe controle en validatie. 

 
3. De betrouwbaarheid van de PCR test is onstabiel en gevoelig. Dit is te wijten aan de aard van 
deze test. Ten eerste door de ct-waarde (aantal replicaties, hoe hoger, hoe meer vals-positieve 
resultaten), ten tweede door het aantal doelgenen of -sequenties (hoe minder, hoe meer vals-
positieve resultaten) en ten derde door te testen bij lage ziekte-aantallen, wat eveneens vals-
positieve waarden oplevert. De PCR-test kan dus gemakkelijk worden gemanipuleerd. Dit is wat er 
gebeurd is tijdens deze pandemie. De WHO verminderde bijvoorbeeld het aantal doelgenen van drie 
aan het begin tot één aan het eind, hetgeen meer vals-positieve waarden opleverde. Toen in de 
zomer van 2020 in Duitsland meer dan een miljoen mensen per week werden getest, was het aantal 
gevallen tegelijkertijd laag, waardoor vals-positieve tests werden gegenereerd. 

 
4. Het Paul Ehrlich Instituut in Berlijn beweerde op 23.3.2020 dat de PCR-test de gouden 
standaard is om een infectie met Covid 19 te diagnosticeren (p. 174 bij W.). Dus precies datgene 
waarvan inmiddels bijna iedereen weet dat het niet klopt. De PCR-test spoort alleen gen-fragmenten 
van het virus op die wijzen op een Covid-infectie als de patiënt overeenkomstige klinische 
symptomen heeft. Als de geteste persoon echter geen klachten en geen symptomen heeft, zegt de 
test eigenlijk helemaal niets. PCR-positieve mensen zonder symptomen werden tijdens deze 
pandemie massaal in quarantaine geplaatst, waaronder helaas veel dringend noodzakelijk 
personeel van verpleeghuizen en intensive-care afdelingen. Mensen zonder klachten en zonder 
symptomen zijn niet besmettelijk, zelfs niet met Corona. De brief van Prof. Drosten in ‘De Lancet', 
die wereldwijd veel aandacht kreeg, met de strekking dat patiënt nr. 1 in Duitsland zonder 
symptomen was geweest en vrij van ziekteverschijnselen, klopte niet. Later bleek dat ze paracetamol 
had genomen voor haar klachten. Ze was vanuit China naar Stockdorf bij München gevlogen. 

 
5. De WHO heeft er niet voor gezorgd dat een goed onderscheid werd gemaakt tussen 
testpositieven, besmette personen en degenen die werkelijk ziek waren. Dit zou dringend 
noodzakelijk zijn geweest ter wille van de duidelijkheid en de waarheid. De WHO eiste zelfs expliciet 
dat er geen onderscheid zou worden gemaakt tussen degenen die met of door Corona stierven. 

 
6. Wat de FFP-2 maskers betreft, verwijst Wodarg naar de Arbo voorschriften die voor deze 
maskers zijn uitgevaardigd. Deze maskers werden oorspronkelijk gebruikt voor werk in stof. FFP-2 
maskers mogen onder meer slechts 75 minuten worden gedragen en daarna is een pauze van 30 
minuten vereist, alleen gezonde mensen mogen dergelijke maskers dragen en het gebruik ervan 
moet worden opgedragen. Degenen die ons deze maskers tegen Corona verplicht hebben gesteld, 
hebben met geen woord gerept over deze gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
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7. Spreken over zogenaamde coronagolven is misleidend. Coronavirussen maken deel uit van de 
griepvirussen. Elk jaar is er in de winter een griepgolf, veroorzaakt door talrijke virussen, waaronder de 
coronavirussen. Door de vele PCR-testen voor Corona is de gebruikelijke griepgolf van dit jaar in de 
winter van 2020/2021 uitgevallen omdat alles op Corona was gefixeerd en de overeenkomstige griepgolf 
zich in de Corona-golf verschool omdat de PCR-test voor Corona ook positief was voor andere 
griepvirussen (in Wodarg p. 128, in Bhakdi "Corona ontmaskerd" p. 83). 

 
8. De huidige waarschuwingen voor nieuwe mutanten van het Coronavirus zijn onzinnig, omdat 
RNA-virussen zoals Corona voortdurend muteren, dit is volkomen normaal. Het Wuhan-virus is sinds 
zijn verschijning al meer dan 4000 keer veranderd, en dit aantal betreft alleen de veranderingen die 
zijn opgespoord. De maximale afwijking van een mutant ten opzichte van het oorspronkelijke Wuhan-
virus bedraagt ongeveer 0,3%. Het gevaar van een mutant kan niet worden herkend door de 
opsporing van een mutatie alleen (d.w.z. door de zogenaamde sequencing), maar door het 
epidemiologische, feitelijke verloop bij de zieke. Onze T-cel immuniteit is opgewassen tegen deze 
voortdurende mutatie. Een herhalingsvaccinatie vanwege de mutanten is niet nodig. 

 
9. In oktober 2020 heeft de WHO de term "kudde-immuniteit" gewijzigd. Hiermee wordt thans niet 
meer de zelf verworven immuniteit van een bevolking tegen een ziekteverwekker bedoeld, maar de 
vaccinatiegraad. Net zoals de federale regering in juni 2020 in het coalitiecomité onder punt 53 van 
de hoekstenen van een economisch stimuleringspakket schreef: "De pandemie van Corona eindigt 
wanneer er een vaccin beschikbaar is voor de bevolking" (Bhakdi citaat blz. 30 en 125). Dit werd 
gezegd voordat het vaccin zelfs was ontwikkeld. De ontwikkeling van een vaccin had immers kunnen 
mislukken. 

 
10. De klinische goedkeuringsstudie (dec. 2020) voor het vaccin van Biontech/Pfizer wijst op een 
werkzaamheid van het vaccin van 95%. Deze figuur is erg goed en stond in alle kranten en op 'ZDF'. 
Maar wat niemand vertelde is het aantal mensen dat gevaccineerd moet worden opdat een er baat 
bij heeft (Wodarg p. 255/256). Dit getal is zeer belangrijk in geneesmiddelenstudies en wordt 
"number needed to treat" (NNT) genoemd, bij vaccinaties "number needed to vaccinate" (NNV). Het 
is 123 voor het vaccin in kwestie.  
Het aantal mensen dat in het onderzoek werd gevaccineerd was 19.000, dus moesten er 19.000 
mensen worden gevaccineerd om 154 mensen te laten profiteren (123 X 154= 18.942), wat neerkomt 
op 0,81%.  D.w.z. 99,19% van de gevaccineerden krijgt te maken met bijwerkingen van het vaccin, 
maar zijn niet extra beschermd naast hun reeds bestaande immuniteit. Dit is een zeer geringe 
bescherming met een ongewoon riskante en snelle vaccinatie met een nooit eerder bij de mens 
gebruikte vaccintechnologie (mRNA-vaccin, enerzijds een vaccinatie, anderzijds een soort 
gentherapie). 

 
11. Vreemd genoeg beval de WHO aanvankelijk zwaar overdreven doses van het antimalariamiddel 
chloroquine (Resochin) aan, dat niet hielp tegen Corona en dat niet op basis van bewijs was getest. 
In het geval van favisme, een genetisch defect dat wereldwijd 400 miljoen mensen treft, heeft deze 
aanbeveling waarschijnlijk zelfs vele sterfgevallen veroorzaakt, die dan natuurlijk als Coronadoden 
werden geteld. 

 
Als je deze punten samen bekijkt, zie je dat de WHO heel vaak medisch ongefundeerd en fout heeft 
gehandeld en bovendien een perfecte gereedschapskist heeft samengesteld om de hele wereld de 
stuipen op het lijf te jagen. De meeste regeringen van de wereld volgden deze lijn. Om geen 
misverstanden te laten bestaan: natuurlijk zijn er mensen gestorven aan Corona. Natuurlijk is er een 
enorme, opofferende hoeveelheid werk verricht in verpleeghuizen en intensive care units. Dat is 
waar. Maar je kunt dat niet gebruiken om PCR-testen op gezonde mensen, lockdowns, 
avondklokken, maskers in openbare ruimten en vaccinatie te rechtvaardigen. Dat zijn twee 
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verschillende dingen. Men moet op een ernstige manier onderscheid maken en zich afvragen wat 
op bewijs is gebaseerd (bewezen) en wat niet, wat volledig gerapporteerd is en wat slechts 
gedeeltelijk vermeld is. Wat goed is en wat half goed is en wat fout is. Deze afweging en transparante 
discussie is wat de WHO en de regeringen die haar opgevolgd hebben, nagelaten hebben te doen. 

 
... De officiële, wetenschappelijk gefundeerde orthodoxe geneeskunde is verdraaid, verbogen en 
misbruikt door de WHO en door de regeringen die haar hebben gevolgd " 

 
 

4. F. MÖHRL EN M. GÜNTHER 
 
De wetenschappers Falk Möhrl en Michael Günther publiceerden op 25 juni 2021 een artikel met als 
titel: "De frequenties van hernieuwde C19-infecties en bijwerkingen na vaccinatie: empirische 
gegevens van het Duitse veldonderzoek 2021". Zij baseren zich op officiële cijfers van het Federale 
Ministerie van Volksgezondheid, het Robert Koch Instituut en het Paul Ehrlich Instituut. Zij 
concluderen dat het risico op schade door de vaccinatie tegen Corona vele malen groter is dan het 
risico op schade door SARS-CoV-2. Ik citeer uit hun document, blz. 4: 

 
"Het aantal meldingen van vermoedelijke bijwerkingen en ongewenste reacties in verband met C19-

"vaccinaties" in de eerste maanden van 2021 is extreem hoog in vergelijking met de aantallen van 
de afgelopen decennia. In het verleden werden 3329 verdachte gevallen en 2358 ernstige 
bijwerkingen gemeld binnen drie jaar (2001-2003) [10] - let wel, voor alle vaccinatiegebeurtenissen 
in Duitsland 2001-2003 met alle andere "klassieke" vaccins waarvoor een vergunning is verleend 
dan die welke worden gebruikt om tegen C19 te "vaccineren" sinds de "vaccinatiestart" van C19 op 
27.12.2020. Volgens tabel 3 bedraagt het aantal gevallen van bijwerkingen van C19-vaccinatie 79 
106, wat betekent dat het aantal gevallen van bijwerkingen van C19-vaccinatie 171 keer zo hoog 
was als in 2001-2003 (slechts vijf maanden van 2021, d.w.z. een 7-voudig kortere periode), en dat 
van ernstige bijwerkingen (8 134) per keer ongeveer 25 keer zo hoog”. 

 
 Een interview met de twee wetenschappers kan worden bekeken op 
de 58e vergadering van het Corona-comité. Hun werk kan hier 
worden gedownload: 
1. https://corona-ausschuss.de 
2 https://web.tresorit.com/l/ZNvC8#fROIzLEMf5Q6I2dSJfy6WQ 

 
 

5. G. WISNEWSKI 
 
In dezelfde sessie komt politicoloog Gerhard Wisnewski aan het woord. In zijn essay "Trends: op 
het kruispunt van de beschaving" bekijkt hij de Corona-gebeurtenis vanuit een geopolitiek 
perspectief. Hij spreekt van een "noodtoestand of een van bovenaf afgekondigde 
uitzonderingstoestand, die nu de mondiale structuren, dat wil zeggen de mondiale 
commandostructuren, ondermijnt ..." Hij citeert het document uit 2016 van de 
Amerikaanse strateeg Margaret Klein: "Leading the Public into Emergency Mode: A 
new Strategy for the Climate Movement". Zij beveelt aan "mensen angst aan te jagen, 
hen volgzaam en controleerbaar te maken, de productie te verschuiven, hulpbronnen 
en voedsel te rantsoeneren, de markt af te romen en de prijzen te controleren, de belastingen tot 
het uiterste op te drijven, mensen te onteigenen, te verhuizen en te ontwortelen". Het essay kan 
worden gedownload op de pagina van het Corona-comité en ook hier: 
 
https://web.tresorit.com/l/1p5bh#Oj8Mp6AOtNeRK5Slb-OTdA 
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Zijn verklaringen zijn zeer verontrustend. Tot mijn eigen verdriet bestaat er echter geen twijfel over dat 
zijn analyse de werkelijkheid nauwkeurig beschrijft. Aan het eind van zijn essay schrijft hij: 

 
"2020 was het noodlottige jaar voor de mensheid - het jaar van de omverwerping van de oude 
wereldorde, van de democratie, van de economie, van de maatschappij, van het sociale leven, van 
de complete voorwaarden voor het bestaan. Of de mensheid zich tegen de werelddictatuur zal 
verzetten of in eeuwige slavernij zal vervallen, valt nog te bezien." 

 
 

6. S. KOHN, EEN STEM VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
 
Het hoge regeringsraadslid Stephan Kohn, hoofd van de dienst KM 4 voor de bescherming van 
kritieke infrastructuur van het Bondsministerie van Binnenlandse Zaken, heeft als gewetensvol 
persoon onmiddellijk bij het begin van de "pandemie" gedaan wat een verantwoordelijke 
regeringsfunctionaris moet doen wanneer er gevaar dreigt. Hij raadpleegde wetenschappers uit 
alle vakgebieden en kwam na enkele weken tot de conclusie dat de afgekondigde "pandemie" een 
vals alarm was en dat de door de "beschermingsmaatregelen" aangerichte schade door niets kon 
worden gerechtvaardigd. Binnen de regering werd niet geluisterd naar zijn risicobeoordeling, dus 
gaf hij het rapport op 7 mei 2020 vrij aan de openbaarheid. Onder het dossiernummer KM 4 - 
51000/29#2 draagt het de titel: "Evaluatieverslag van eenheid KM 4 (BMI); Corona 
Crisis 2020 vanuit het oogpunt van de bescherming van kritieke infrastructuur; 
evaluatie van de bestrijdingsstrategie tot op heden en aanbevelingen voor actie". Uit 
de analyse blijkt dat de verantwoordelijken al vroeg wisten waar ze mee bezig waren. 
Het verslag kan hier worden gedownload: 

  https://web.tresorit.com/l/Vccpt#dW0KselJMR9cL_jxjJJtyw 
 
 
V. ANTROPOSOFISCHE GENEESKUNDE, HET "IK" EN DE VRIJHEID 

 
Als vertegenwoordiger van de antroposofisch verbrede geneeskunde, d.w.z. een geestelijk verbrede 
geneeskunde, zijn mij de geestelijke achtergronden van het Corona-gebeuren in beginsel bekend. 
Het grootste obstakel voor het begrijpen van het corona-gebeuren is de afmeting ervan. Deze 
dimensie is zo enorm dat de mens onwillekeurig terugdeinst voor het besef ervan. En toch is het 
zoals met elke ziekte: men moet de oorzaken zoeken om ze te kunnen genezen. 

 
Zoals de individuele mens een levend organisme is, zo is de gehele mensheid een levend 
organisme. De mensen op aarde zijn vergelijkbaar met de circulerende rode en witte bloedcellen; 
de continenten, zeeën, landschappen, regio's en deelstaten met de cellen en weefsels die van elkaar 
gescheiden zijn. Zoals in ieder mens een individuele geest leeft, leeft ook in de aarde een aardgeest. 
Sinds de dood van Jezus Christus aan het kruis, de gebeurtenis van Golgotha, is deze geest van de 
aarde de Christus-entiteit. Deze Entiteit is bovenkerkelijk, is vervat in alle mensen, in alle 
gemeenschappen, ongeacht de naam die zij draagt in termen van tijd en cultuur, en of het individu 
zich daarvan bewust is of niet. Het feit dat een mens leeft en ademt is te danken aan dit wezen. In 
de Duitse taal bevat het woord "I.CH." de initialen van Jezus Christus. 
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Gedurende de laatste 500 jaar of zo, hebben de mensen de laatste overblijfselen moeten vergeten 
van het feit dat zij geestelijke wezens zijn en uit een goddelijke wereld stammen. Dit was noodzakelijk 
in de geschiedenis van de mensheid, zodat de huidige natuurwetenschap zich kon ontwikkelen door 
de exacte observatie van de zintuiglijke wereld en logisch denken. Tegelijkertijd ontwikkelde zich 
een sterk gevoel van het eigen ik alsmede een gevoel van vrijheid. Vrijheid betekent in zijn denken, 
voelen en handelen steeds minder afhankelijk te zijn van externe autoriteiten of groepsopvattingen, 
maar zijn denken, voelen en handelen in toenemende mate zo te kunnen inrichten dat het 
overeenstemt met het hoogste niveau van kennis en idealen dat men zelf heeft bereikt. Rudolf 
Steiner (1861-1925), de grondlegger van de antroposofie, noemt dit vermogen "morele intuïtie" in 
zijn epistemologisch basiswerk "De filosofie van de vrijheid". 

 
 

1. Innerlijke plaats - Ziel 
 
Het Corona-gebeuren is een ander hoogtepunt in de strijd om de ziel van de mens. De ziel is de 
ware arena van de menselijke ontwikkeling. Er vindt een voortdurende strijd in plaats: de strijd tussen 
goed en kwaad. Wat leidt tot het goede en wat leidt tot het kwade is een zeer mysterieus proces dat 
doortrokken is van paradoxen. Dat kan uitsluitend elkeen op elk moment voor zichzelf ontdekken. 
Zoveel kan ik voor mijzelf zeggen: als ik blindelings een handelingspatroon volg dat ik niet in vraag 
heb gesteld en dat ik niet zelf heb doorvorst, als mijn eigen motieven voor handelen mij niet duidelijk 
zijn, dan loop ik het risico dat ik het bij het verkeerde eind heb. In de praktijk kunnen fouten niet 
worden vermeden. Het is als een wandeling waarop je verdwaalt. Dan moet je opnieuw je weg 
weervinden en van koers veranderen. Ervaren wandelaars maken echter voortdurend gebruik van 
aandachtige waarneming van het terrein, een (innerlijk) kompas en goede (innerlijke) kaarten. Niet 
zo zelden echter blijkt een pad waarvan men dacht dat het de verkeerde was, het pad te zijn dat 
nodig was om de bestemming te bereiken. Omgekeerd is het niet zo zeldzaam dat de weg die men 
dacht dat juist was, niet geschikt blijkt te zijn. Wat het pad ook is, hoe vaak het ook gecorrigeerd 
moet worden: Elke ervaring is waardevol. Ieder mens is zijn leven lang een onderzoeker en daarbij 
lerend. 

 
 

2. Het doel van de mensheidsontwikkeling 
 
De ontwikkeling van de mens met en op de aarde heeft als doel dat de mens een geest van vrijheid 
en liefde wordt en dan de tiende hiërarchie van engelen vormt. In zijn boek "De wetenschap van de 
geheimen der ziel" beschrijft Rudolf Steiner in monumentale beelden hoe de ontwikkeling van de 
aarde en de mensheidsontwikkeling, de ontwikkeling van dieren, planten en mineralen als zichtbare 
wezens en de ontwikkeling van de onzichtbare boven en onder ons staande wezens innig met elkaar 
verweven zijn. Voor de individuele mens staat of valt de ontwikkeling met de vraag of hij op een 
bepaald moment, uit vrije wil, vaak teweeggebracht door gebeurtenissen van het noodlot, door in 
zichzelf te rade te gaan, de geesteswetenschap te bestuderen, te mediteren en te bidden, toegang 
vindt tot het Christuswezen dat zich met de mensheid verenigd heeft "tot aan het einde van de 
wereld" (Mt 28,20). De belofte van onsterfelijkheid die Christus aan de mens doet met de woorden 
"Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Joh 14,6), 
betekent niet de onsterfelijkheid van het fysieke lichaam. Dit zal in aardse tijden voor de mens altijd 
vergaan. Door geestelijke ontwikkeling zal de mens echter een zodanig permanent bewustzijn in zijn 
ziel ontwikkelen, onafhankelijk van het fysieke lichaam, dat het afleggen van het fysieke lichaam 
steeds minder zal worden ervaren als "ik sterf". Het zal aanvoelen als "ik trek mijn kleren uit" of als 
verhuizen van het ene huis naar het andere. De ziel van de mens zal dan onsterfelijk zijn geworden. 
Maar om zover te komen is de mens voor zijn ontwikkeling afhankelijk van het vinden van een 
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bewoonbaar lichaam bij elke nieuwe incarnatie, een lichaam dat van dien aard is dat het de ziel in 
staat stelt tot de gedachte te komen: "Ik ben een geestelijk wezen". Het Wezen dat de mens tot het 
goede wil brengen, troost hem met het oog op de sterfelijkheid van zijn lichaam ongeveer met de 
woorden: 

 
„Ik beloof je een constante transformatie van je wezen. Door de ontberingen, de pijnen en de ziekten 
die je doormaakt, zul je kennis verwerven, vreugde en gezondheid op steeds hogere niveaus 
bereiken en worden als Degene die jou geschapen heeft. Stel de juiste vragen en je zult antwoord 
krijgen. Je zult groeien en sterker en sterker worden in het aangezicht van tegenstand en twijfel. Je 
streven naar waarheid, je handelen uit vrijheid en je liefde voor je naaste en voor mij zullen je de 
dood doen overwinnen.“ 

 
 

3. Het materialistische wereldbeeld 
 
De grote verworvenheden van de moderne natuurwetenschappen zijn een onontbeerlijke mijlpaal in 
de ontwikkeling van de mensheid. Niemand zou de zegeningen van de technologie die erdoor 
mogelijk zijn geworden, willen missen. Industrialisatie, automatisering en digitalisering verlossen 
mensen van de last van zware lichamelijke arbeid. Vrije tijden en vrije ruimten hadden zich moeten 
openen voor de vrije ontplooiing van individualiteiten op sociaal gebied, in kunst, godsdienst en 
wetenschap. Maar het tegendeel gebeurt steeds meer. De inherente wetten van de technologie en 
de economie overwoekeren het geheel van het menselijk samenleven. Het "moderne leven" is 
zonder rust en zonder vrede, de individuele mens verwordt als het ware tot een ontzield radertje in 
een koude wereldmachine. Het is als in het gedicht "De Tovenaarsleerling" van Goethe, waar de 
adept de controle verliest over zijn pogingen tot tovenarij: "Heer, de nood is hoog! De geesten die ik 
heb opgeroepen, ik kan er niet vanaf komen." De oorzaak van de huidige wereldontwikkeling ligt in 
de denkwijze van het materialisme, dat zich via de fysisch-chemisch-analytisch-atomistische 
benadering van de natuurwetenschap diep in de denkpatronen van de mensen heeft ingebrand. De 
methodologie van de materialistische natuurwetenschap kan alleen de wetten van de onbezielde 
wereld bevatten. De werelden van het leven, de ziel en de geest bestaan niet in het materialistische 
wereldbeeld. Zij worden slechts gezien als epifenomenen van fysisch-chemische processen. De 
vermeende almacht van de technologie is een plaatsvervangende religie geworden. Tragisch 
genoeg vindt de dorst van de ziel naar de waardigheid van het bestaan, naar een zinvol leven, zijn 
plaatsvervangende bevrediging in de cultus van het lichaam, consumptie en macht. De verdere 
ontwikkeling van de mens wordt lineair gedacht, als de technische optimalisering van de mens, als 
de vierde industriële revolutie. Een negatieve leidende elite van de mensheid heeft zich gevormd 
over de harten en geesten van hele bevolkingsgroepen. Maximaal egoïsme, kille intelligentie, 
absolute meedogenloosheid en grenzeloze overmoed schijnen deze kringen te kenmerken. De 
ideologie van het materialisme is het transhumanisme, dat noodzakelijkerwijs leidt tot de oorlog van 
allen tegen allen. Wat kan een mens anders doen als a) hij slechts dit ene leven heeft, b) alles wat 
materieel kennelijk vergankelijk is, c) hij geen mededogen meer kan voelen, noch voor zichzelf noch 
voor anderen? De aarde wordt weggevaagd tussen de vingers van het materialisme. Het 
overlevingsmodel voor het eigen lichaam is de perfecte reparatie en uiteindelijk de overdracht van 
het gehele virtuele wezen naar een chip in een "onsterfelijke" machine. Het overlevingsmodel voor 
het einde van de wereld is verhuizen naar een ander zonnestelsel of melkwegstelsel. Niet dat dit 
voor alle species mogelijk is. Het reddings-ruimteschip is alleen voor de zelfbenoemde elite. De 
wezens die de mens het goede schijnen te beloven, troosten hem in het aangezicht van de 
sterfelijkheid van zijn lichaam ruwweg met de woorden: 
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„Ik beloof je vrijheid van pijn en lijden. Ik zal ziekten en dood voor jullie afschaffen. Alles zal voor je 
geregeld worden; je hoeft je geen zorgen te maken, want mijn deskundigen hebben al voor je 
gedacht; twijfels en vragen zijn overbodig, kwel jezelf niet; het leven is beheersbaar en eenvoudig; 
alles wat je nodig hebt zal ik voor je verzorgen; als er een probleem ontstaat, zal ik het voor je 
oplossen; geniet van je eeuwige gezondheid en vreugde.“ 

 
 

4. Kennis van goed en kwaad - Tegenmachten 
 
Sinds mensenheugenis wordt de personificatie van het kwaad de duivel genoemd. Het is een van 
de grootste uitdagingen van de hedendaagse mensheid om de essentie van het hele universum 
weer tot ons te laten naderen. Zoals de Christus als een entiteit achter het goede staat, zo zijn er 
twee wezens achter het kwade. Het zijn Lucifer en Ahriman. Ahriman is de Perzische naam voor 
Satan. 

 
De Luciferische entiteit is degene die, bij de zondeval in de Hof van Eden, de mens verleidde om van 
de Boom der Kennis te eten. Zonder Lucifer zou de mens nooit vrij zijn geworden. De Luciferische 
zielenkwaliteit die men in zichzelf kan ervaren is zelfverheffing ten koste van anderen. 

 
De ahrimanische entiteit is de rechtmatige heerser over de fysieke natuurwetten, dus ook over alle 
technologie. In Goethes Faust verschijnt het als Mefistofeles met de beroemde zin: "{Ik ben} een 
deel van die macht die altijd het kwade wil en altijd het goede schept ". In Johannes 8,44 staat: U 
hebt de duivel als vader, en naar de begeerten van uw vader handelt u. Hij is een moordenaar sedert 
alle tijden en staat niet in de waarheid, want de waarheid is niet in hem. Wanneer hij een leugen 
spreekt, spreekt hij uit zichzelf; want hij is een leugenaar en de vader des leugens." De Ahrimanische 
zielenkwaliteit die men in zichzelf kan ervaren is zelfvernedering en leugenachtigheid. 

 
Beide entiteiten maken tot in de fysiologie deel uit van elk menselijk wezen. Men kan er niet aan 
ontkomen, want ze zijn onmisbaar voor een normaal leven. Als zogenaamde tegenmachten zijn zij 
de " leermeesters " tegen wier weerstand het goede in de mens zich ontwikkelt. Zij worden gevaarlijk 
wanneer het ware “Ik" van de mens de leiding verliest. 

 
Als iemand met de vinger naar zichzelf verwijst en op een oprechte manier "ik" zegt, is de richting 
van de beweging altijd naar het hart - een duidelijke aanwijzing dat het centrum van ons mens-zijn 
anatomisch niet in de buurt van het hoofd of de buik te vinden is, maar in het midden. De “Ik"-kwaliteit 
is dus in hoge mate een kwaliteit van waarachtigheid, mededogen en liefde. 

 
 
VI. Het kwaad in actie 

 
De wereldwijde actualiteit heeft een apocalyptische omvang. In november 2019 hebben regeringen 
en internationale organisaties een pandemieoefening gehouden onder de naam "event 201". In 
december 2019 werd in China een "nieuwe longontsteking" ontdekt, en in maart 2020 riep de WHO 
de Covid 19-pandemie uit, die tegelijkertijd uniforme, ingrijpende, zelfvernietigende maatregelen in 
zo'n 200 landen over de hele wereld uitlokte. De geënsceneerde gebeurtenis, "Corona" genaamd, 
bracht de mensheid onnoemelijk veel leed toe. Als gevolg van de lockdown maatregelen, sterven er 
miljoenen. Als gevolg van de inentingen, sterven er miljoenen. Het deel van de politiek dat dit uitvoert 
is gewetenloos. Het deel van de geneeskunde dat dit doet is een monster. Verantwoordelijk voor 
deze wandaad is een consortium van miljardairs, wereldwijde multinationals, internationale 
instellingen, misleide regeringen, omgekochte wetenschappers en corrupte media. 
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Nadat de mensen in Duitsland en de rest van de wereld sinds maart 2020 zonder noodzaak in angst 
worden gehouden, de middenstandseconomie zwaar te lijden heeft, veel kleine ondernemers failliet 
moeten gaan en de vaccinaties hun steentje bijdragen aan de bevolkingsafname, is te voorzien dat 
er als gevolg hiervan een sterfteoverschot zal ontstaan. Zoals altijd in de wereldgeschiedenis zijn 
het ellende en armoede die de weg bereiden voor ziekte. Ik twijfel er ook niet meer aan dat de 
regisseurs van de uitroeiingscampagne tegen de bevolking er niet voor zullen terugdeinzen nog 
meer schokkende gebeurtenissen te ensceneren om de mensen in hun angst dingen te laten doen 
die zij anders nooit zouden toestaan. Volgens Gerhard Wisnewski bestaat het mechanisme van 
machtsgreep uit drie fasen: 1. het inleiden van een nood- of uitzonderingstoestand met behulp van 
een schok. 2. de politieke omverwerping door het omzetten van de noodtoestand in een permanente 
toestand met behulp van verdere schokken. 3. Nieuwe Wereld Orde = totale tirannie = slavenplaneet. 
Misschien komt de Stockholm Syndroom psychologie er aan te pas. Misschien zullen slachtoffers 
hun kwelgeesten nog beschermen als de duimschroeven slechts een beetje worden losgedraaid. Of 
misschien zal het volk het wrede spel steeds meer doorzien, onverhoeds in opstand komen en met 
een vreedzame revolutie een einde maken aan de staatsterreur. 

 
 
VII. Waarvoor ik sta 

 
Ik sta voor een geneeskunde die de mens echt liefheeft. Ik zie de mens in zijn ware gedaante: als 
een fysiek-mentaal-geestelijk wezen dat voortdurend in ontwikkeling is. Ik ben een vrije arts, alleen 
gebonden door mijn kennis en geweten en aan niemand anders onderworpen. Het menselijk lichaam 
is heilig voor mij, het is de tempel waarin zijn Ik woont. Niemand mag deze tempel ontheiligen. 

 
Elke gedwongen medische ingreep bij een mens is een ernstig lichamelijk letsel, een misdaad. Als 
dit misdrijf door de staat wordt gepleegd, is het een staatsmisdrijf. Noch de politiek, noch het 
bedrijfsleven, noch derden hebben de bevoegdheid of het recht om te beslissen over medische 
ingrepen bij de mens. De beslissingsbevoegdheid ligt uitsluitend bij de vrije, zelfbeschikkende mens 
en de vrije, zelfbeschikkende arts. Elke omstandigheid van dwang om in te grijpen in de mens, op 
welke manier dan ook, is een schending van zijn waardigheid, een schending van de rechten van 
de mens. 

 
Wat iemand aan zijn arts toevertrouwt, welke medische bevindingen worden verzameld, valt onder 
de strengste geheimhoudingsplicht. Er is een medische geheimhoudingsplicht! Geen enkele 
instelling, geen enkele onderwijsinstelling, geen enkele werkgever, geen enkele handelaar, geen 
enkele exploitant van een dagelijks gebruikte voorziening of van een voorziening van openbaar nut 
heeft de bevoegdheid om toegang te eisen tot deze vertrouwelijke informatie en bevindingen. 
Deelname aan het openbare leven, aan het maatschappelijke en beroepsleven in het algemeen, 
mag nooit afhankelijk worden gemaakt van medische manipulaties die mensen gedwongen worden 
te ondergaan. 
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VIII. GRONDWET 
 
De grondwet verbiedt discriminatie in artikel 3, lid 3, met de formulering: 

 
"Niemand mag worden gediscrimineerd of bevoordeeld op grond van geslacht, afkomst, ras, taal, 
nationaliteit en oorsprong, geloofsovertuiging, godsdienstige of politieke overtuiging. Niemand mag 
op grond van zijn of haar handicap worden benadeeld". 

 
Mondiale spelers, politici, farmaceutische bedrijven, instellingen en organisaties dringen krachtig aan 
op de totstandkoming van een vaccinatieapartheid. Met de inwerkingtreding van de "Wet ter 
bescherming tegen mazelen" op 1.3.2020 is een verplichte medische ingreep wet geworden. De staat 
heeft dus een rode lijn overschreden die taboe is. Het heeft het terrein van het vrije geestesleven 
betreden en het fundamentele recht op lichamelijke integriteit en vrije zelfbeschikking ondermijnd. 
Verdere verplichte medische ingrepen op mensen staan op de agenda van de "Nieuwe Wereldorde", 
de "New World Order". Wanneer de lichamelijke integriteit en de integriteit van de mens speelbal 
wordt ("player!") van politiek, bedrijfsleven en een eenzijdig materialistisch georiënteerde 
geneeskunde, is de waardigheid van de mens vervlogen. Er wordt een vreselijke tirannie gevestigd 
in de hypocriete gedaante van een misbruikt geneesmiddel. Daar ben ik pertinent op tegen. 

 
Ik pleit ervoor de bescherming tegen discriminatie, zoals die in de grondwet is vastgelegd, aan te 
vullen met de volgende passage: 

 
"Niemand mag worden benadeeld of bevoordeeld op grond van serologische, immuno-
logische, genetische of andere biologische kenmerken." 

 
 
IX. Het vergiftigde menselijke organisme 

 
Onafhankelijk van elkaar onderzochte partijen van hetzelfde Corona-vaccin hebben aangetoond dat 
de samenstelling verschillend was. Er zijn ook ingrediënten gevonden die niet zijn vermeld. Volledige 
verklaringen worden niet afgelegd met betrekking tot octrooibescherming! Sinds wanneer is 
octrooibescherming belangrijker dan menselijke bescherming? Als mensen schade ondervinden van 
het vaccin, zijn de vaccinproducenten contractueel vrijgesteld van aansprakelijkheid. In plaats 
daarvan is de staat - d.w.z. de burger zelf - aansprakelijk. Symbolisch kan het slachtoffer van het 
vaccin voor de geleden schade zelf opdraaien. De winsten die de farmaceutische bedrijven binnen 
harken, houden ze voor zichzelf. Nu de Corona-crisis heeft aangetoond met welke criminele en 
onmenselijke energie farmaceutische bedrijven en politici in staat zijn te handelen, is mijn vertrouwen 
in de kwaliteit van vaccins en geneesmiddelen ernstig geschokt. Hoe kan ik mijn patiënten nog iets 
inspuiten als ik me op elk moment zorgen moet maken dat de ampul stoffen bevat die niet zijn 
aangegeven? Zelfs bij preparaten die al lang op de markt zijn, kan ik me nu voorstellen dat de 
formulering stiekem wordt veranderd als bepaalde kringen bepaalde stoffen bij de mensen willen 
inbrengen. 

 
Als ik de chantagemethoden zie, de psychologische brute kracht die wordt gebruikt om mensen 
zover te krijgen dat zij een zeer riskante, experimentele "vaccinatie" aanvaarden, en als ik zie hoe 
medische leken in de politiek de afkeuring door de STIKO van het Corona-vaccin voor kinderen en 
adolescenten negeren, dan is het volstrekt duidelijk dat het bij de Corona-vaccinatie, waar de koude 
intelligentie op de achtergrond zit, nooit om de gezondheid van de mensen is gegaan. Op momenten 
van onthullende openheid spreken politici herhaaldelijk over het feit dat maatregelen die de 
lichamelijke, geestelijke, sociale en economische gezondheid van mensen ernstig in gevaar 
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brengen, politiek worden genomen - en niet na de meest zorgvuldige afweging van alle voors en 
tegens, waarbij een beroep wordt gedaan op de deskundigheid van alle takken van wetenschap. 
Maar wat betekent "politiek" in feite? Het betekent machtspolitiek. Er moeten doelen worden bereikt 
die niets te maken hebben met echte gezondheid, maar zelfs het tegendeel beogen, namelijk de 
zwaarste "collateral damage" (armoede, ziekte, dood) veroorzaken om de mensen volgzaam en 
controleerbaar te houden in de noodtoestand. 

 
De koelbloedige intelligentie die leeft in de intenties van de zelfbenoemde negatieve elite is uit op 
de totale beheersing van de mensheid en uiteindelijk op haar vernietiging (zie boven " Van den 
beginne is hij een moordenaar en staat hij niet in de waarheid"). Zoals Goethe het kwaad zeer 
concreet behandelde in zijn Faust ("des Pudels Kern"), zo is in recentere tijden de verfilming van 
Tolkiens werk "The Lord of the Rings" een monumentale verbeelding van alles waartoe het kwaad 
in staat is. De film "Matrix" van de gebroeders Wachowski is ook een parabel van het kwaad dat 
duidelijk zichtbaar is in de huidige wereldgebeurtenissen. Door deze kunstwerken zijn de mensen 
voorbereid op de bewustzijnssprong die, zoals reeds gezegd, nu voor de deur staat: De geestelijke 
wezens die achter de verschijnselen werken te leren doordenken en de werking van hun krachten 
zowel in het goede als in het kwade in de menswording te herkennen. 

 
Gedwongen medische ingrepen op de mens zijn het ideale middel om de wereldheerschappij naar 
zich toe te trekken. De herhaalde injecties die mensen nu gedwongen moeten ondergaan, dienen 
vooral het doel om op elk moment stoffen in mensen te kunnen inbrengen die hun manipulatie 
mogelijk maken, zelfs als dat is om een vroegtijdige dood of sterilisatie te veroorzaken. De 
toepassing van 5G-technologie in combinatie met nanodeeltjes in het lichaam van mensen is het 
tweede doel van de vaccinatiewoede. Zoals reeds gezegd, wil het kwaad met alle middelen 
voorkomen dat de mens tot de gedachte kan komen: "Ik ben een geestelijk wezen". Het menselijk 
lichaam, het instrument van de ziel, moet ontstemt, gekrenkt, verzwakt en verhard worden, zodat de 
ziel er niet langer haar menselijk lied op kan laten klinken. De mens moet een zielloze robot worden. 
De Orwelliaanse visie van "Big Brother" wordt in razend tempo gerealiseerd. Het zal dan mogelijk 
zijn gedachten, gevoelens en wilsimpulsen radiografisch uit te lezen en gedachten, gevoelens en 
wilsimpulsen op te wekken. 

 
 
X. Het vergiftigde sociale organisme 

 
De staat waarin wij leven is een onheilige alliantie aangegaan met krachten en belangen die lijnrecht 
ingaan tegen het ideaal van democratie, pluralisme en de vrije mens. Het volk is al lang niet meer 
de soeverein. Dit blijkt overduidelijk uit de Corona-crisis. De last van een hypotheek die zo'n 100 jaar 
oud is, manifesteert zich nu in de massale ziekteverschijnselen in onze samenleving. Die hypotheek 
is de eenheidsstaat. 

 
Een gemeenschap van mensen kan alleen op een gezonde manier samenleven als de mensen die 
deze gemeenschap vormen ieder voor zich begrijpen dat de gemeenschap een levend sociaal 
organisme is, net zoals het individuele menselijke organisme levend is; en dat er in elk organisme 
levensprincipes zijn die beslissen over gezondheid en ziekte. 



17  

XI. De drieledige structuur van het menselijk en sociaal organisme 
 
In het individuele menselijke organisme hebben wij orgaansystemen die functioneel samenwerken, 
maar op zichzelf autonoom moeten zijn, opdat zij niet ziek worden. De drie onderling verbonden 
orgaansystemen zijn: bovenaan het zenuw-zintuigstelsel (NSS) met zintuigen, hersenen, zenuwen; 
onderaan het stofwisselings-ledensysteem (SGS) met lever, nieren, milt, voortplantingsorganen, 
maag, darmen en spieren; in het midden hart en longen als een voortdurend pulserend en ademend 
ritmisch systeem (RS). Het volgende is een voorbeeld van de ontwikkeling van ziekte wanneer de 
autonomie van de orgaansystemen verstoord is: De vernietiging van voedsel vindt plaats in het 
spijsverteringsproces, dat lijkt op een ontstekingsproces en gezond is in de spijsvertering. Als deze 
inflammatoire spijsverteringsprocessen als stofwisselingsprocessen van onderaf het middelste 
ritmische systeem treffen, kan dit zich daar uiten in longontsteking. Dus een proces dat gezond is 
op de juiste plaats leidt tot ziekte op de verkeerde plaats. Een mens is gezond wanneer elk van de 
drie orgaansystemen binnen zichzelf autonoom werkt en zo in staat is elkaar en het hele organisme 
optimaal te dienen. 

 
Op dezelfde manier moeten de orgaansystemen van een gemeenschap zich zo organiseren dat een 
gezonde co-existentie mogelijk is. In onze maatschappij als levend, sociaal organisme zijn de drie 
functionele orgaansystemen: het geestesleven, met onderwijs, onderzoek, geneeskunde, 
rechtspraak, kunst, cultuur, godsdienst; het economisch leven, met productie van goederen, handel 
in goederen en consumptie van goederen; het rechtsleven, met interne en externe veiligheid en alle 
zaken waarin wij mensen met recht gelijkwaardig aan elkaar zijn, het eigenlijke terrein van de 
democratie en de staat in engere zin. In een aldus gestructureerde gemeenschap kunnen de drie 
grote idealen van de mensheid, vrijheid, gelijkheid en broederschap, elk op hun eigen plaats 
werkzaam zijn voor het welzijn van het gehele organisme: Vrijheid in het geestesleven, gelijkheid in 
het rechtsleven en broederschap in het economische leven. 

 
In de huidige eenheidsstaat zijn de drie orgaansystemen niet op een gezonde manier van elkaar 
gescheiden. Daarom is het sociale organisme zo ernstig ziek, zoals de Corona-crisis overduidelijk 
aantoont. De genezing van het sociale organisme bestaat in de emancipatie van de drie levenssferen 
van elkaar. Elk gebied van het leven heeft zijn eigen grondwet nodig. Dit betekent dat Duitsland niet 
alleen een vredesverdrag en een nieuwe grondwet nodig heeft, maar drie nieuwe grondwetten! Een 
voor het geestesleven, een voor het rechtsleven en een voor het economisch leven. De mate van 
autonomie van elk levensgebied en de wijze van omgang met het andere levensgebied moet gelijk 
zijn aan die van drie soevereine staten. Zo ontstaat een gezonde, drieledige gemeenschap die de 
individuele mens in staat stelt een heel mens te zijn, individueel - dat wil zeggen ondeelbaar - en in 
waardigheid te leven. 

 

Het besef van de drieledige structuur van het sociale organisme gaat terug op het onderzoek van 
Rudolf Steiner. In 1919 publiceerde Steiner het fundamentele werk "De kernpunten van het sociale 
vraagstuk". Nadere informatie is te vinden bij het Institut für soziale Dreigliederung 
https://www.dreigliederung.de/ und im Kraftwerk Mensch mit dem Bündnis Soziale Dreigliederung 
https://kraftwerk-mensch.de/ finden sich weitere Informationen. 
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XII. OPROEP 
 
Wij, de Duitse medische beroepsgroep, zijn volledig verantwoordelijk voor wat er in ons land gebeurt 
in naam van de geneeskunde. Het is aan ons artsen om moedig de waarheid onder ogen te zien en 
de ziekte van ons eigen beroepsveld te diagnosticeren. Politieke en economische krachten die 
volkomen vreemd zijn aan de medische opdracht om te genezen, corrumperen onze vrije uitoefening 
van het beroep in een onverdraaglijke mate. Ik ken geen collega die niet lijdt onder de 
commercialisering, de bureaucratisering en de toenemende ontmenselijking van het 
gezondheidsstelsel. We moeten het gezondheidsstelsel weer in eigen hand nemen en zelf actief 
vorm geven! In de zin van een gezonde drieledige structuur mogen mensen van buiten het 
vakgebied, zoals bankiers en bedrijfseconomen, niet langer beslissingen nemen die van invloed zijn 
op de inhoud van onze medische handelen. Dit kan alleen worden bereikt als ook artsen die in de 
praktijk werkzaam zijn bij toerbeurt bestuurlijke en organisatorische taken op zich nemen en na een 
bepaalde periode terugkeren naar hun praktijkwerk, om te voorkomen dat beslissingen worden 
gevormd door een gebrek aan realiteitszin en dat de verleidingen van de macht te groot worden. 

 
De allereerste daad van ons ontwakend zelfrespect, zelfverantwoordelijkheid en 
zelfbeschikking moet nu zijn dat wij, als de medische beroepsgroep 

 
• onmiddellijk stoppen met de moorddadige Corona-vaccinatiecampagne! 

 

• onmiddellijke stopzetting van 
 

- de ziekmakende masker dwang, 
- de ziekmakende afstand regels, 
- de destructieve lockdown maatregelen! 

 
 

!!! PRIMUM NIHIL NOCERE !!! 
 
 
Laten we een baken zetten voor de mensheid!  
Warmhartigheid is onze ware aard! 

 
 

Halle (Saale), Zomer 2021 

 
 
Download dieses Dokuments über www.menschenwerden.de oder diesen link : 
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XIII. Bijlage: medische gelofte / eed van Hippokrates 
 

Als lid van de medische beroepsgroep beloof ik plechtig mijn leven te wijden ten 
dienste van de menselijkheid. 

De gezondheid en het welzijn van mijn patiënt zullen mijn eerste zorg zijn. 

Ik zal de autonomie en waardigheid van mijn patiënt respecteren. 

Ik zal het hoogste respect voor het menselijk leven handhaven. 
 
Ik zal niet toestaan dat overwegingen van leeftijd, ziekte of handicap, geloof, etnische 
afkomst, geslacht, nationaliteit, politieke gezindheid, ras, seksuele geaardheid, sociale 
status of enige andere factor tussen mijn plichten en mijn patiënt komen te staan. 

Ik zal de geheimen die mij zijn toevertrouwd geheim houden, ook na het overlijden 
van de patiënt. 

Ik zal mijn beroep naar beste vermogen, met waardigheid en in overeenstemming 
met de goede medische praktijken uitoefenen. 

Ik zal de eer en de nobele tradities van het medische beroep uitdragen. 

Ik zal mijn leraren, mijn collega's en mijn leerlingen respect en dankbaarheid betonen. 

Ik zal mijn medische kennis delen ten voordele van de patiënt en voor de verbetering 
van de gezondheidszorg. 

Ik zal op mijn eigen gezondheid, welzijn en vaardigheden letten om een behandeling 
van het hoogste niveau te kunnen bieden. 

Ik zal mijn medische kennis niet gebruiken, zelfs niet onder bedreiging, om 
mensenrechten en burgerlijke vrijheden te schenden. 

Ik zweer dit plechtig, vrijwillig en op mijn erewoord. 

 


