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Brief – openbaar

Geef een signaal!–
Aan de medische afdeling
van het Goetheanum
Geachte Dr. Med. Matthias Girke
Geachte Mr. Georg Soldner

Stop met de zogenaamde "vaccinatie" als

Zet u in deze onmiskenbare en voor iedereen zichtbare
constellatie van de teloorgang van de beschaving alstublieft
ook een openbaar teken - voor een beschaving van de
toekomst:

«belangrijk»
te bestempelen, of het zo te laten. Daarmee bevordert u
indirect verplichte vaccinatie. Velen hebben zich reeds door
uw aanbeveling laten leiden om deze nieuwe, onvoldoende
beproefde medische techniek toe te passen en hebben zich in
de huidige maatschappelijke verdeeldheid eenzijdig tot u, tot
deze expertise van u gewend!

voor antroposofische geneeskunde
voor een beleid van menselijke maat
voor ethisch individualisme
– ongeacht de tegenwind die de media en het publiek dan
zeker in het gezicht zullen blazen!

Het is een extreem verkorte, alleen in noodgevallen
goedgekeurde en nieuwe technologie (mRNA, enz.), waarvan
het vroeg voorspelde spectrum van neveneffecten nu meer en
meer in beeld komt en waarvan we de neveneffecten ook op
lange termijn wellicht nooit goed zullen kunnen classificeren
- o.a. door ontbrekende lijkschouwingen: door hun volstrekt
ontoereikende of geheel achterwege gebleven open registratie
en evaluatie!

Stop met de zogenaamde "vaccinatie" als
«belangrijk»
te noemen voordat met de volledige documentatie van de
uitwerking en neveneffecten ervan is begonnen. Benoem de
onuitsprekelijke misdaad tegen de mensheid die de politici
begaan door niet te documenteren - de grote media die dit
niet dagelijks eisen! Eis publiekelijk in een perscommuniqué
de onmiddellijke start van zo'n allesomvattende, volledige
documentatie - als die achterwege blijft, markeer dit dan als
misdaad tegen de mensheid die het iook is, als de schending
van de beschaving waarmee u niet akkoord gaat en die u
dwingt u zo te verbinden met alle menselijke krachten die
hiertegen opstaan: tegen een mediapolitiek gesynchroniseerde
dwanggeneeskunde die de individueel gedragen, en dus
sociale, verantwoordelijkheid uitdooft.

Neem liever een voorbeeld aan uw duizenden collega's
wereldwijd die zich duidelijk uitspreken in de Verklaring van
de Artsen, Rome, september 2021 (zie hieronder):
aan de eed van Hippocrates,
aan een politiek niet-instrumentaliseerbare
geneeskunde
of aan een op het ik gebaseerde relatie van patiënt en
arts

Geeft u ook een signaal waar de wereld respect voor kan
hebben - en wat de daadkracht van de antroposofie versterkt!
Michaeli 2021 – Roland Tüscher

en zijn vastbesloten openlijk tegen het wereldwijde
beschavingbepalende misbruik van politiek en wetenschap op
te treden.
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begrijpen en behandelingen te formuleren die de beste kans
van slagen hebben terwijl de patiënt actief bij zijn
behandeling wordt betrokken.

VERKLARING VAN DE MEDICI
G L O B A L E C O V I D - T O P –R O M E,
ITALIË

VASTBESLOTEN dat de politieke inmenging in de
uitoefening van de geneeskunde en in de relatie tussen arts en
patiënt moet ophouden. Artsen en alle zorgverleners moeten
de vrijheid hebben om de kunst en wetenschap van de
geneeskunde uit te oefenen zonder angst voor vergelding,
censuur, laster of disciplinaire maatregelen, met inbegrip van
het
mogelijke
verlies
van
vergunningen
en
ziekenhuisprivileges, het verlies van verzekeringscontracten
en bemoeienis van overheidsinstanties en -organisaties die
ons verder beletten zorg te verlenen aan patiënten in nood.
Meer dan ooit moeten het recht en de mogelijkheid worden
beschermd om objectieve wetenschappelijke kennis die ons
inzicht in ziekten bevordert, te delen.

Internationale alliantie van artsen en medische
wetenschappers – September, 2021

Voorlezing door Dr. Robert Malone, ontdekker van in-vitro
en in-vivo-RNA-transfectie en uitvinder van het mRNAvaccinplatform:
https://3speak.tv/watch?v=pandemichealth/iemhyrjt&jwsource=twi

Wij, de artsen van de wereld, verenigd en loyaal aan de
Hipocratische Eed, erkennen dat het beroep van arts zoals wij
dat kennen op een tweesprong staat en voelen ons
gedwongen het volgende te verklaren;

VASTBESLOTEN dat artsen hun recht moeten verdedigen
om behandelingen voor te schrijven, met eerbiediging van het
beginsel
TEN
EERSTE,
GEEN
SCHADE
TE
VEROORZAAKEN. Artsen mogen niet worden verhinderd
om veilige en doeltreffende behandelingen voor te schrijven.
Deze beperkingen blijven onnodige ziekte en dood
veroorzaken. Patiënten moeten het recht terugkrijgen om deze
behandelingen te ondergaan nadat zij volledig zijn
geïnformeerd over de risico's en voordelen van elke optie.

OVERWEGENDE
dat
het
onze
hoogste
verantwoordelijkheid en plicht is de waardigheid, integriteit,
kunst en wetenschap van de geneeskunde te behouden en te
herstellen;
OVERWEGENDE dat ons vermogen om voor onze patiënten
te zorgen, op ongekende schaal wordt aangevallen;
Politieke besluitvormers hebben ervoor gekozen een
uniforme behandelingsstrategie op te leggen die leidt tot
onnodige ziekte en dood, in plaats van vast te houden aan de
basisconcepten van geïndividualiseerde, op de patiënt
afgestemde zorg, die veilig en doeltreffend is gebleken;

VASTBESLOTEN dat wij de artsen van de wereld en alle
verstrekkers van gezondheidszorg uitnodigen zich bij ons aan
te sluiten voor deze nobele zaak, nu wij ernaar streven het
vertrouwen, de integriteit en het professionalisme in de
beoefening van de geneeskunde te herstellen.

OVERWEGENDE dat artsen en andere zorgverleners die in
de frontlinie werken, met hun kennis van epidemiologie,
pathofysiologie en farmacologie, vaak als eersten nieuwe,
mogelijk levensreddende behandelingen identificeren;

VASTBESLOTEN dat wij de wetenschappers in de wereld
die bekwaam zijn in biomedisch onderzoek en die de hoogste
ethische en morele normen huldigen, uitnodigen om aan te
dringen op hun vermogen om objectief, empirisch onderzoek
te verrichten en te publiceren zonder vrees voor represailles
voor hun loopbaan, reputatie en middelen van bestaan.

OVERWEGENDE dat artsen in toenemende mate worden
ontmoedigd om deel te nemen aan een open professionele
discussie en een uitwisseling van ideeën over nieuwe en
opkomende ziekten, waardoor niet alleen de essentie van het
medisch beroep in gevaar wordt gebracht, maar, wat
belangrijker en tragischer is, ook het leven van onze
patiënten;

OVERWEGENDE dat wij er bij patiënten die geloven in het
belang van de arts-patiëntrelatie en de mogelijkheid om actief
deel te nemen aan hun behandeling, sterk op aandringen
toegang te eisen tot medische zorg die op wetenschappelijke
leest is geschoeid.

Duizenden artsen kunnen hun patiënten niet behandelen door
de
barrières
die
apotheken,
ziekenhuizen
en
gezondheidsautoriteiten opwerpen, waardoor de overgrote
meerderheid van de zorgverleners machteloos staat om hun
patiënten tegen ziekten te beschermen. Artsen adviseren hun
patiënten nu gewoon naar huis te gaan (zodat het virus zich
kan vermenigvuldigen) en terug te komen als hun ziekte
verergert, wat resulteert in honderdduizenden onnodige
sterfgevallen onder patiënten omdat zij niet worden
behandeld.;

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden deze
verklaring hebben ondertekend op de datum van deze eerste
brief.
Handtekeningen (29.9.21: ca. 7000 oplopend) en website zie:
https://doctorsandscientistsdeclaration.org/
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Dit is geen geneeskunde. Dit is geen zorg. Dit beleid kan
daadwerkelijk een misdaad tegen de menselijkheid zijn.
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EN DAAROM:
IN CONCLUSIE, dat de arts-patiënt relatie moet worden
hersteld. De kern van de geneeskunde is deze relatie, die
artsen in staat stelt hun patiënten en hun ziekten het best te
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